UZNESENIE č. 21
z dvadsiatehoprvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 29. 10. 2008 o 15.00 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari.
A/. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na OcZ
2. Informáciu o jednotlivých jednaniach starostu obce
3. Ospravedlnenú účasť poslancov Márie Andrášovej, Vladimíra Sisku a kontrolóra
obce
4. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej
infraštruktúry k stavebným požiadavkám občanov./ príloha č.1/
5. Riešenie zberu TKO a separovaného zberu
6. Informáciu o riešení a stave výmeny bytov v obecných bytovkách
7. Informáciu o činnosti na obecnej ČOV
8. Informáciu o priebehu vysporiadania napojenia jednotlivých občanov na obecnú
kanalizáciu
9. Informáciu o organizácii vývozu žúmp do ČOV
10. Poďakovanie mesta Chabařovice za starostlivosť pri ich návšteve v našej obci
11. Informáciu o organizácii podávania stavebných požiadaviek a postup ich vybavovania
12. Výsledok výberového konania na stavbu „ Kanalizácia Bachledova dolina“ / Arprog,
a.s., Poprad /
13. Výsledok výberového konania na dodanie a montáž svietidiel na verejné osvetlenie
obce / Alfex, a.s., Banská Bystrica/
14. Výmenu okien v MŠ / príloha č. 2 /
15. Informáciu o poskytovaní finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
16. Vyhodnotenie najkrajšieho a najúčelnejšieho okolia rodinných domov a penziónov.
17. Informáciu o pokračovaní prípravy projektov na ZŠ a MŠ, Požiarnej zbrojnice,
Kanalizácie a vodovodu, Bachledovej doliny a riešenie prípravy projektu pre ČOV
a kanalizáciu dolný koniec

B. ukladá
1. Obecnému úradu a finančnej komisií pripraviť návrh rozpočtu na rok 2009 a VZN o
miestnych daniach a poplatkoch na rok 2009 a taktiež VZN o zbere TKO.
2. Kontrolórovi obce vykonať v ZŠ s MŠ kontrolu všetkých činností, ktoré patria do
pôsobnosti zriaďovateľa ZŠ s MŠ a vyhodnotiť plnenie opatrení z predchádzajúcej
kontroly.
3. Obecnému úradu spracovať všetky podklady / zber TKO, napojenie na obecnú
kanalizáciu, daň za ubytovanie, daň za psa a ostatné dane a poplatky/, aby tieto
podklady sa dali využiť pri zostavovaní plánu rozpočtu na rok 2009.

C. konštatuje, že
1. uložené opatrenia z Uznesenia č. 20 / 2008 boli splnené.

D . schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/
Udelenie súhlasu na začatie procesu obstarávania čiastkovej zmeny a doplnku
územného plánu obce Ždiar na parcele č. 5151 pre rod. Pavlikovskú.
Stavebné riešenia úprav rekonštrukcie v „ Hornej škole „ , prenájmom vo výške
75 Sk / 1 m2 na obdobie 10 rokov pre Ministerstvo vnútra SR.
Spolufinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 10 % z pridelenej
čiastky 340 000 Sk finančných prostriedkov Ministerstvom financií SR.
Umiestnenie dopravných značiek podľa predloženého návrhu / príloha č.3 /
Prípravu projektu ZŠ s MŠ „ Premena tradičnej školy na modernú „

E. Zamieta
1. Žiadosť firmy Pozemné stavby SC, s.r.o., Bratislava o odkúpenie pozemku č. 1998/13
o výmere 269 m2, z dôvodu využívania daného pozemku na obecné účely.
2. Umiestnenie unimo bunky na parcele č. 341/1, ktorá v budúcnosti by mala slúžiť, ako
obytná chatka z dôvodu, že v tejto časti podľa územného plánu obce Ždiar nie je
možné zriaďovať také stavby.
3. Nesúhlas Jána Bekeša a Miroslava Bekeša z dôvodu, že všetci účastníci konania
súhlasili s vytýčením hraníc pozemkov nezávislým geodetom. Pokiaľ nebudete
súhlasiť s vytýčením daných hraníc, doporučujeme Vám obrátiť sa na súdom určenie
spomínaných hraníc pozemkov.

F. odporúča
1. Starostovi obce doriešiť s mestom Spišská Belá kúpu pozemku pod ČOV Ždiar a
vysporiadať výmenu pozemku pod jestvujúcou ČOV v Ždiari
2. Starostovi obce v spolupráci so starostom obce Lendak obnoviť autobusový spoj
do obce Ždiar o 17,30 zo Smokovca.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 26.11.2008
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 23.10.2008

Overovateľ uznesenia : Ing. Marián Bekeš

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

............................................

