UZNESENIE č. 20
z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 24. 09. 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 poslanca Stanislava Slebodu a kontrolóra obce p. Pisára
Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej
a miestnej infraštruktúry
6. Informáciu o personálnom riešení na ČOV a na verejnoprospešných prácach
7. Informáciu o plnení rozpočtu k 1.09.2008 Obce Ždiar
8. Informáciu o stave plnenia finančného plánu ZŠ a MŠ za l. polrok 2008 a výhľadovo
do konca roka 2008
9. Riešenie zberu TKO a separovaného zberu
10. Informáciu o návrhu úpravy územných obvodov stavebných úradov k 1.01. 2009
v zmysle nového stavebného zákona
11. Prerokovanie VZN 3/2008 PSK
12. Priebeh výučby a jej koncepčné riešenie na ZŠ a MŠ v zmysle zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých.
13. Informáciu o riešení a stave výmeny bytov v obecných bytovkách
14. Informáciu o stave riešenia podaných obecných právnych záležitosti
15. Organizáciu zájazdu súboru Goral na vinobranie do Pezinka
16. Informáciu o činnosi na obecnej ČOV
17. Informáciu o priebehu vysporiadavania napojenia jednotlivých občanov na
kanalizáciu
18. Informáciu o organizácií vývozu žúmp
19. Informáciu o poskytovaní finančných prostriedkov z Enviromentálného fondu
20. Zoznam uchádzačov o zamestnanie v našej obci k 05.09.2008
21. Vyhodnotenie najkrajšieho a najúčelnejšieho okolia rodinných domov a penziónov.
22. 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. Komisii ochrany a využitia krajiny , kvality životného prostredia a verejného
poriadku
a./ zápisnice z prerokovania sťažnosti občanov vyhotoviť ihneď po prerokovaní sťažnosti
a dať podpísať všetkým zúčastneným stranám
b./ pri prejednávaní sťažnosti postupovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 411/2006

C. konštatuje, že
1.opatrenia z Uznesenia č. 17,18,19 / 2008 boli splnené

D . schvaľuje
1. a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 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
záchranného zboru a obecných hasičských zborov – sídla 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 celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 798.707,63 Sk
2. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/
4. Odmenu starostovi obce v zmysle zákona o platových pomeroch primátorov miest a
starostov obci a miest za III. Q vo výške 40 %
5. Plán zimnej údržby na obecných komunikáciách schválený v roku 2007
6. Stravovanie v školskej jedálni občanov v hmotnej núdzi, dôchodcov, invalidných
občanov, sociálne slabých rodín po predložení potrebných dokladov na obecný úrad,
občanov v hmotnej núdzi, zamestnancov prevádzok, ktoré poskytujú služby pre obec.
Odber jedál do obedárov a iných balení, povoľuje písomným súhlasom riaditeľka
školy, ale len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Na stravníka môže byť
odobraté len jedno hlavné jedlo.
7. Študijné cesty do Burgenlandu starostovi obce a zástupcovi starostu
8. Prípravu spoločného zimného prospektu o propagácii obce s jednotlivými zložkami
9. Zriadenie vecného bremena na parcele č. 3248/34 na vodovodnú prípojku pre parcely
č. 3365/6 a 3365/3 v zmysle bodu napojenia určeným Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. Poprad č. 12188/07
10. VZN č. 6/2008 o trhovom poriadku na trhových miestach Obce Ždiar
11. VZN č. 7/2008 o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej školy –
plnenie povinnej školskej dochádzky

E. zamieta
1. Predaj pozemku firme SAVAMA Engineering, spol.s r.o. na parc. č. 1994/10 o výmere
944 m2 v Kú Ždiar . V súčasnej dobe aj bez požadovaného pozemku sa výstavba na
vedľajších pozemkoch môže realizovať. Po vydaní stavebného povolenia na stavbu
na vedľajších pozemkoch a predloženia konkrétneho stavebného riešenia na danej
parcele sa otázka predaja, alebo prenájmu bude následne riešiť.
2. Žiadosť Alfonza Zoričáka o doplnok územného plánu na výstavbu rekreačnej chaty
v navrhovanej časti obce. Ako dôvod zamietnutia tejto žiadosti je :
- navrhovaný pozemok nie je v intraviláne obce
- v súčasnej dobe územný plán túto požadovanú oblasť nerieši
- pozemok sa nachádza v chránenom pásme TANAP – v pásme lesa
- stavebný plán obce nerieši povoľovanie výstavby rekreačných chát
- v dôsledku veľkej rezervy stavebných pozemkov v územnom pláne pre výstavbu
rodinných domov obec v blízkej budúcnosti neuvažuje o zmene územného plánu

F. odporúča
1. Starostovi obce doriešiť stavebný úrad v zmysle nového stavebného zákona a doriešiť
jeho fungovanie do konca roka 2008

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 29.10.2008
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 24.09.2008

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

