UZNESENIE č. 25
z dvadsiateho piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 25.02.2009 o 15.30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari.
A. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na OcZ
2. Informáciu o jednotlivých jednaniach starostu obce
3. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej
k stavebným požiadavkám občanov /príloha č.1/
4. Správu o vývoji a smerovaní ZŠ a MŠ
5. Správu o činnosti a spolupráci OO PZ v Ždiari s obcou Ždiar
6. Správu o stave prípravy a konaní voľby prezidenta SR
7. Správu činnosti CO na rok 2009
8. Informáciu o stanovisku SSC k žiadosti o opravu cesty 1/ 67
9. Informáciu o určení stavebného úradu pre obec Ždiar mesto Svit
10. Informáciu o priebehu ďalšieho vysporiadania napojenia jednotlivých občanov na
obecnú kanalizáciu.
11. Berie na vedomie vzdanie sa predsedu a člena v školskej rade Jany Andrášovej č. d.
205 z dôvodu odchodu na materskú dovolenku od 3.3.2009
12. Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na
slovenskú spoločnosť
13. Stanovisko komisie ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a
verejného poriadku k prejednaným požiadavkám občanov.
14. Informáciu ODI o prehodnotení dovolených rýchlostí a výmene dopravného značenia
vyplývajúcich z nadobudnutia účinnosti Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
15. Informáciu o podaní žiadosti dotácie na rekonštrukciu Zdravotného strediska a
vybudovanie Informačného centra na Ministerstvo financií SR
16. 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.

B. ukladá
1. Mariánovi Olekšákovi, trvale bytom Ždiar 165 vybudovať nepriepustné úložisko
maštaľného hnoja, močovky a zákaz aplikácie hnojovice na pozemky v intraviláne
obce a v blízkosti rodinných domov zmysle Zákona NR SR č. 442/2002 Z.z, Zákona
NR SR č. 364/2004 Z.z. a Zákona NR SR č. 188/2003 Z.z.
2. Komisií stavebného rozvoja zúčastniť sa obhliadky cesty dňa 31. marca 2009 o 11.00
hod. pri rodinnom dome Jána Bekeša č. 153 podľa nariadenia Okresného súdu v
Poprade zo dňa 19.02.2009

3. Komisií ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a verejného poriadku
zvolať spoločné sedenie s Urbariátom obce Ždiar za účelom opravy obecnej cesty a
zabezpečenie poriadku okolo budovy píly.

C. konštatuje
1. Uznesenie č. 24/2008 bolo splnené.

D. schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/

E. zamieta
1. Žiadosť o vysporiadanie a navrátenie pozemku č. 4543 pre Vieru Mršťákovú, Ždiar
224, ktorý slúži ako obecná prístupová vozová cesta predovšetkým pre blízko
bývajúcich občanov k tejto ceste, ale aj pre ďalších občanov a turistov.

F. odporúča
1. Starostovi obce nepodpísať návrh novej zmluvy o prevádzkovaní infraštrukturálneho
majetku obce a pokračovať v prevádzkovaní ČOV podľa pôvodnej zmluvy.
2. Vyzvať vedenie školy na doplnenie ďalšieho člena do školskej rady na miesto
Mgr. Jany Andrášovej

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 25.03.2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 25.02.2008

Overovateľ uznesenia: Ľubomír Kocvár

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

