UZNESENIE č. 34
z tridsiatehoštvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 16.12. 2009 o 16. 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari

A/. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Účasť poslancov na OcZ
Ospravedlnenie poslanca Ľubomíra Kocvára
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry k stavebným požiadavkám občanov./ príloha č.1/
5. Informáciu o priebehu súdneho pojednávania a ďalšieho termínu pojednávania
so žalobcom Jánom Bekešom
6. Informáciu o termíne súdneho pojednávania a ďalšieho súdneho pojednávania
s Monikou Bekešovou
7. Plán práce OcZ na rok 2010
8. Informáciu zo zasadnutia RZTaPO
9. Informáciu o vývoji Vládneho návrhu zákona o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z .
10. Pripravované kultúrne podujatia na rok 2010
11. Rozpis Zberu TKO a separovaného zberu na rok 2010
12. Oznámenie o výrube náletových drevín a krovia
13. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2009 a výhľadovo na
roky 2011 -2012.
14. Blahoželanie k zvoleniu do funkcie predsedu PSK MUDr. Chudíkovi
15. Berie na vedomie návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16. Oznámenie výsledku o vykonaní kontroly výkonu štátnej správy Obvodným
úradom životného prostredia v Poprade a úradom CO
17. Realizáciu projektov Požiarna zbrojnica, Regulácie vodných tokov a
regenerácie sídiel a príprave projektu kanalizácie pre dolnú časť obce

B. ukladá
1. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
a komisii ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a verejného
poriadku doriešiť podané sťažnosti občanov/ Znečistená priekopa –p. Miroslav
Kriššák,, Vytekanie žumpy – p. Lažo /

C. konštatuje, že
1. Uznesenie č. 33 / 2009 bolo splnené až na odsek B. číslo 1.

D . schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Činnosť LEADER – Mikroregión Belianske Tatry
Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/.
Rozpočet obce na rok 2010 a výhľadovo na roky 2011 – 2012
Pripojenie na trojfázovú sieť bytu pre p. Zoričákovú v bytovom dome č. 257
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5

E. odporúča
1. Prerokovať za účasti komisie stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry a komisie ochrany a využitia krajiny, kvality životného
prostredia a verejného poriadku dohodnuté podmienky ohľadom
znečisťovania okolia píly a poškodzovania obecnej cesty s vedením Urbariátu.

F. zamieta
1.

Žiadosť o odkúpenie pozemku KN – E parcely č. 4551/7 na liste LV
č. 1685 z dôvodu nevysporiadania vlastníckych vzťahov medzi obcou a
pozemkovým fondom.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 28.1.2010 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť v roku 2009

Ždiar 16.12.2009

Overovateľ uznesenia : Ing. Marián Bekeš

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

