UZNESENIE č. 17
zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 26. 06. 2008

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari.
A/. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Účasť poslancov na OcZ
Informáciu o jednotlivých jednaniach starostu obce
Ospravedlnenú účasť na OcZ poslancov Vladimíra Sisku a Vladimíra Mačáka
Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja , dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry k jednotlivým stavebným požiadavkám
6. Informáciu o priebehu čistenia obce
7. Informáciu o priebehu inventarizácie napojenia na miestnu kanalizáciu
8. Žiadosť Mgr. Petrikovičovej o poskytnutie ubytovania
9. Informáciu o stave prípravných prác na výstavbu chodníka okolo cesty 1/67
10. Informáciu o pokračovaní prípravy projektov na ZŠ s MŠ, Požiarnej zbrojnice,
Kanalizácie a vodovodu do Bachledovej doliny

B. ukladá
1. Predsedovi komisie protipožiarnej ochrany zabezpečiť akcieschopnosť obecného
hasičského zboru, pripravenosť a technický stav hasičskej techniky, zásoby
pohonných hmôt a zdrojov požiarnej vody v obci
2. Finančnej komisii zabezpečiť na úseku kontroly cien a vo veciach ochrany
spotrebiteľa pri zavádzaní eura dozor na dodržiavanie zákona č. 659/2007 Z.z.
3. Predsedom jednotlivých komisií predložiť zápisnice a dochádzku členov komisíí
na obecný úrad do 7.7.2008

C . schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Stavebné žiadosti občanov /prílohy č. 1/
Organizáciu a zabezpečenie kultúrnych akcií počas leta 2008
Odmenu starostovi obce v zmysle zákona o platových pomeroch starostov
a primátorov obci a miest za II.Q vo výške 40. %
VZN č.3/2008 o povoľovaní informačných reklamných zariadení na území obce Ždiar
Zmenu v rozpočte podľa predloženej správy / príloha č.2 /
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008 predložený kontrolórom obce / príloha č. 3
Kolektívnu zmluvu na rok 2008
Žiadosť Mgr.Petrikovičovej na ubytovanie v bytovom dome súp.č.256 v byte spolu s.
Mgr.Františkou Budzákovou. Na úhrade vypočítaného nájomného sa budú podieľať
každá v polovici.

10. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenie 4.2. ROP na realizáciu projektu
„Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice“, ktorý je realizovaný pre obec Ždiar a
ktorý je v súlade s materiálom „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a
záchranného zboru a obecných hasičských zborov – sídla hasičských staníc a
hasičských zbrojníc“, ktorý bol prerokovaný vládou SR dňa 27.2.2008;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkovách oprávnených výdavkov na projekt

E. odporúča
1. Obecnej rade prerokovať so zhotoviteľom internetovej stránky obce výšku odmeny
2. Starostovi obce riešiť dopravné značenie obecnej cesty a zároveň a hlavnej cesty 1/67
3. Starostovi obce vyzvať p. Bekešovú Moniku na ukončenie činnosti

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 25.09.2008
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 26.06.2008

Overovateľ uznesenia : Ing.M. Bekeš

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce
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