UZNESENIE č. 16
z štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 28. 05. 2008

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Účasť poslancov na OcZ
Informáciu o jednotlivých jednaniach starostu obce
Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja , dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry k jednotlivým stavebným požiadavkám
Informáciu o priebehu čistenia obce
Informáciu o preberacom konaní ukončenia všetkých cestných stavieb v obci SSC
Košice.
Informáciu o stave prípravných prác na výstavbu chodníka okolo cesty 1/67
Informáciu o pokračovaní prípravy projektov na ZŠ s MŠ a Požiarnej zbrojnice.

B. ukladá
1.

Komisii stavebného rozvoja , dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
pripraviť stanovisko k navrhovanému VZN o povoľovaní informačných reklamných
zariadení na území obce Ždiar
2. Obecnému úradu pripraviť návrh hodnotenia súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
rodinných domov a najkrajšiu úpravu okolia rodinných domov
3. Vyhlásiť súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu rodinných domov a penziónov a tiež
súťaž o najkrajšie upravené okolie rodinných domov a penziónov.

C . schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice Vladimíra Mačáka
Stavebné žiadosti občanov podľa prílohy č. 1
Zabezpečenie vyspravenia výtlkov firmou JUNO na obecných cestách
Organizáciu kultúrnych akcií na mesiac jún / zájazd do Bojníc a Rajeckej Lesnej
a otvorenie turistickej sezóny/
5. Zamestnať na dohodu koordinátora prác p. Reľovského na polovičný úväzok do doby
vyriešenia otázky koordinátorov štátom
6. Zrealizovať na vlastné náklady kanalizačnú prípojku v obecnej priekope s úpravou
priekopy do pôvodného stavu p. Rastislavovi Kriššákovi, Ždiar 270
7. Odpredanie hasičského auta Avia z dôvodu, že daný typ auta sa nedá dať do evidencie
motorových vozidiel

D . zamieta
1. Montáž samostatného plynového kúrenia do bytovej jednotky, do ktorej sa nasťahuje
Mgr.Magdaléna Zoričáková
2. Sponzorovanie knihy Severné hranice Slovenska z dôvodu, že obec si takúto
publikáciu neobjednala. V prípade záujmu občanov obec zabezpečí výtlačky tejto
knihy

E. odporúča
1. Starostovi obce zvolať jednanie s dotknutými organizáciami za účelom
prevádzkovania náučného chodníka v obojstrannej prevádzke do Kopského sedla
a Širokého sedla
2. Starostovi obce pripraviť odborné varianty riešenia ČOV a kanalizácie pre dolný
koniec obce

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 25.06.2008
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 28.05.2008

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Vladimír Mačák ............................................

