UZNESENIE č. 27
z dvadsiateho siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 29.04. 2009 o 15. 30 hod.

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

Účasť poslancov na OcZ
Ospravedlnenie poslancov Ľ. Kocvára , S. Slebodu, M. Andrášovej z neúčasti na OcZ
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej
infraštruktúry k stavebným požiadavkám občanov./ príloha č.1/
5. Informáciu o priebehu ďalšieho vysporiadania napojenia jednotlivých občanov na
obecnú kanalizáciu
6. Správu o plnení nájomných zmlúv nájomcami
7. Správu o priebežnom plnení rozpočtu
8. Správu o zimnej údržbe miestnych komunikácií
9. Rozpis o výnose dane z príjmu z daňového úradu
10. Náklady na zimnú údržbu za rok 2008 a rok 2009
11. Informáciu o poplatkoch, ktoré dostali občania z Katastrálneho úradu v Poprade
12. Organizáciu prevedenia čistoty v našej obci
13. Vyjadrenie kontrolóra k plneniu rozpočtu za mesiace január - apríl
14. Informáciu o telekomunikačnej stavbe
15. Vymeriavanie oplotenia pri základnej škole za účelom postavenia oplotenia okolo
školy.
16. VZN PSK č. 14/2009 a č. 16/2009
17. Uznesenie zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu, ktoré sa konalo
22.04.2009 o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
18. Priebeh prípravy volieb do európskeho parlamentu
19. 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 a Multifunkčného futbalového ihriska.
20. Informáciu kontrolóra obce o priebehu kontroly

B/. ukladá
1. Obecnému úradu vyzvať občanov, ktorí majú pohľadávky voči obecnému úradu na
zaplatenie pohľadávok. V prípadoch opakovaných upozornení postúpiť pohľadávky
na vymáhanie exekúciou.
2. Obecnému úradu kontaktovať ÚPSVaR , sociálny odbor pre zle sociálne podmienky
p. Bališa
3. Obecnému úradu spracovať rozpočtové opatrenie č.2

C/. konštatuje, že

1. Uznesenie č. 26 / 2009 sa plní.

D/ . schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva doplnený o nový bod programu
Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/
Návrh kultúrneho a športového programu na rok 2009 a jeho financovanie z obecných
finančných prostriedkov
5. Zabezpečiť dopravu pre dovoz antuky na detské ihrisko.
6. Odmenu starostovi k základnej mzde vo výške 40 % za 1. štvrťrok 2009
7. Vykonanie opravy obecnej cesty / výtlky/ firmou JUNO
8. Zastupovanie Obce Ždiar Zuzanou Virovou, bytom Levoča v súdnom spore so
žalobcom Jánom Bekešom v právnej veci o určení hranice medzi obecnou cestou a
priľahlými pozemkami.
9. Vytvorenie zberného miesta v priestoroch na Obecnom úrade na elektroodpad a jeho
odvoz firmou Envidom Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.
10. Vydanie súhlasu na pripojenie DSL a ISDN linky vnútorných rozvodov pre prevádzku
Pošty Ždiar
11. Vykonanie predĺženia kanalizačného potrubia o 70 m pri rodine Michalákovej
12. Odmenu členom DHZ nasledovne: Š. Kotarba – 66 ,- €, ďalším členom – 17,- €
/príloha č.2/

E/. zamieta
1. Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov zo dňa 20.03.2009 navrhovaných
Monikou Bekešovou v celom rozsahu a trvá na výpovedi a odstránení hnuteľnej veci z
pozemku 3187/3 k.ú. Ždiar.

F/. odporúča
1. Starostovi obce podať žiadosť a prejednať na Krajskom úrade životného prostredia
prevádzkovanie obojsmerného náučného chodníka do Kopského sedla.
2. Zúčastniť sa valného zhromaždenia PVS, a.s. Poprad
3. Starostovi obce vyzvať vlastníka nehnuteľnosti /Zotavovňa Tatra/ na odstránenie
nehnuteľnosti.

G/. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 27.05. 2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 29.04.2009

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Milan Vojtaššák ............................................

