UZNESENIE č. 14
zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 26. 03. 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
Informáciu o výške nákladov na zimnú údržbu za mesiac Február
Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
obce Ždiar
6. Návrh úpravy zonácie intravilánu obce
7. Návrh žiadosti na výrub stromov v areáli ZŠ
8. Stanovisko komisie pre ochranu verejného záujmu
9. Priebežné plnenie rozpočtu obce 1-3/2008
10. Usmernenie ochrany lesov pred požiarmi pre vlastníkov lesov a pre samotnú obec
11. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry k jednotlivým stavebným požiadavkám
12. Výsledky obhliadky pri výjazde do terénu (ZŠ, ČOV, zdravotné stredisko)
13. Výsledky volieb a delegovaní do školskej rady a priebeh ustanovujúcej schôdze
Školskej rady

B. ukladá
1. Obecnému úradu zverejniť VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Ždiar
2. Komisii ochrany životného prostredia, verejného poriadku a využitia spracovať postup
riešenia občanov, ktorí nerešpektujú upozornenia o vytekaní vody z ich pozemkov na
obecnú cestu
3. Komisii verejnoprospešných prác, sociálnej, zdravotnej a bytovej starostlivosti
pripraviť podmienky za akých je možné dať obecný byt do prenájmu na dobu určitú
4. Komisii verejnoprospešných prác, sociálnej, zdravotnej a bytovej starostlivosti
prejednať s MUDr. Dendisom výmenu bytu trojizbového za dvojizbový, výmenu
dvojizbového bytu obývaného Mgr. Budzákovou za služobný byt v zdravotnom
stredisku, prejednať uvoľnenie služobného bytu v škole obývaného Mgr.
Zoričákovou, ak nedôjde k dohode, riešiť daný stav právnou cestou
5. Obecnému úradu pripraviť návrh možného riešenia, podklady na vybudovanie
kanalizácie a ČOV pre dolný koniec obce, Blašcackú dolinu, Antošovský vrch a aby
bolo možné osloviť firmy, ktoré sa touto problematikou profesionalne zaoberajú.

6. Komisii kultúry, športu a mládeže prevziať garanciu za priebeh uskutočnenia
ustanovujúcej schôdze Telovýchovnej jednoty a zvolenia nového výboru, ktorý
prevezme zodpovednosť za fungovanie daného oddielu.
7. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
prerokovať stav značenia cesty I/67, zastávky TATRA
8. Komisii ochrany obecného majetku a požiarnej ochrany zabezpečiť splnenie úloh
vyplývajúcich z usmernenia, ktoré bolo prerokované na zasadnutí OcZ

C. schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Doplnené body programu
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Návrh na úpravu rozpočtu k 25.03 2008 (príloha č.1)
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP projektu „Rekonštrukcia
Požiarnej zbrojnice v Ždiari“, ktorý je realizovaný v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
6. Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Ždiari“, po
schválení žiadosti o NFP
7. Financovanie projektu „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Ždiari“ vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkoch na projekt .
8. Stavebné žiadosti občanov podľa prílohy č. 2
9. Vypracovanie dokumentu EIA na náučný chodník Ždiarska vidla v celkovom náklade
do 50 000 Sk
10. Postup pri príprave propagačnej brožúry Belianske Tatry v spolupráci s mestom
Spišská Belá
11. Vyradenie ponorného čerpadla Piranha, typ 55-2D výkon 6,4 kW z dôvodu veľkej
opotrebovanosti a vysokých nákladov na opravu
12. Činnosť CO na rok 2008
13. Vykonanie ekonomického auditu za rok 2007 – Ing. Cibuľová
14. Zvýšenie nájmu nebytových priestorov o 10 %
15. Návrh obce na prijatie občana Vladimíra Sisku za dobrovoľného strážcu poriadku
spoločne s Policajným zborom
16. Zobrať do prenájmu rozostavanú nehnuteľnosť ČOV nachádzajúcej sa v Bachledovej
doline v obci Ždiar na dobu neurčitú v zmysle zmluvy o nájme medzi IMMOBAU
s.r.o.a obcou Ždiar po doriešení zmluvných podmienok
17. Žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
príloha č. 3
18. Používanie pôvodného erbu obce, ako loga obce na propagáciu obce
19. Vytvorenie hrobového miesta vedľa zosnulého Ignáca Zoričáka pre Annu Zoričákovú
na novom cintoríne

D. zamieta
1. Žiadosť p. Zoričákovej o odkúpenie bytu v ZŠ
2. Zabezpečenie verejného poriadku príslušníkmi služby poriadkovej polície PZSR
3. Odpredanie starých rozhlasových stĺpov, z dôvodu ich potreby pre ZŠ

E. odporúča
Starostovi obce
1. Prejednať s právnym zástupcom obce uvoľnenie bytu p. Zoričákovou
2. Prejednať výluku medzinárodnej kamiónovej dopravy na ceste I/67
3. Prejednať s farským úradom v Ždiari možnosť vybudovania parkoviska na parcele
č.514, ktorá je vo vlastníctve katolíckej cirkvi

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 30.04.2008
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 26.03.2008

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : p. Ľubomír Kocvár ............................................

