UZNESENIE č. 30
z tridsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 29.07. 2009 o 15. 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. Organizáciu prevedenia čistoty v našej obci pred GFS
6. Informáciu o ďalšom priebehu telekomunikačnej stavby
7. Správu o priebehu zberu TKO za I. polrok 2009
8. Správu o priebežnom plnení rozpočtu za I. polrok 2009
9. Správu o priebehu výberu dane za ubytovanie
10. Správu o prerokovaní návrhu Čiastkovej zmeny a doplnku Územného plánu
obce Ždiar – Rodinný dom v lokalite nad Blašcackým potokom“
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtového opatrenia č.3
12. Upozornenia na vypúšťanie vody zo žumpy do otvorenej cestnej priekopy
cesty I/67 v obci Ždiar zo strany Krajského úradu pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie pre občanov našej obce
13. Správu o vysporiadaní odberu el. energie pre urbariát a obec pri zámene
elektromera pracovníkmi VSE
14. Záznam zo zasadnutia komisie ochrany a využitia krajiny, kvality životného
prostredia a verejného poriadku zo dňa 3.7.2009
15. Informáciu o priebehu výstavby vodovodu B.D.
16. Realizáciu projektov na ZŠ a MŠ, Kanalizácie a vodovodu Bachledovej doliny,
Multifunkčného futbalového ihriska, rekonštrukcia obecného bytu

B. ukladá
1. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
spracovať pripomienky k regulatívu Územnému plánu obce Ždiar
2. Komisii ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a verejného
poriadku osobnou návštevou na mieste preveriť plnenie dohodnutých opatrení
zo dňa 13.05.2009 z dôvodu opätovnej sťažnosti p. Jozefa Andráša a Blanky
Andrášovej
3. Ukladá zverejniť záväznú časť Čiastkovej zmeny a doplnku Územného plánu
obce Ždiar- „ Rodinný dom v lokalite nad Blašcackým potokom“ - vyvesením na
úradnej tabuli obce obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým
orgánom.
4. Obecnému úradu vyzvať občanov, ktorí nemajú zaplatené poplatky za odvoz
TKO, Daň z ubytovania a postupovať v zmysle zákona o vymazaní pohľadávok.
5. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
preveriť osadenie stavby p. Petra Mačáka v zmysle stavebného povolenia z

dôvodu sťažnosti p. Márie Mačákovej.

C. konštatuje,že
1. Uznesenie č. 29 / 2009 bolo splnené až na odsek B .ukladá ods. 2

D . schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/.
Návrh Čiastkovej zmeny a doplnku Územného plánu obce Ždiar „Rodinný
dom v lokalite nad Blaščackým potokom „ pre Jána Pavlikovského,Ždiar 114
5. Plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2009
6. Žiadosť p. Zoričákovej - inštaláciu elektrického sporáka na elektrický prúd na
vlastné náklady a montáž vlastnej linky do obecného bytu.
7. Objednanie vymaľovania prechodov pre chodcov červenou farbou
8. Odmenu starostovi obce vo výške 45 % zo základnej mzdy
9. Žiadosť Mariána Strama používať autobusové zástavky v obci Ždiar
/ príloha č.2 /
10. Zadanie novej úpravy projektu na požiarnu zbrojnicu v zmysle novej výzvy z
Ministerstva výstavby a jej financovanie.
a./ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenie 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 a záchranného zboru a obecných hasičských zborov –
sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, ktorý bol prerokovaný vládou
SR dňa 27.02.2008
b./ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c./ financovanie projektu vo výške …..........EUR, t.j. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt
11. Zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3

E . zamieta
1. Predĺženie jestvujúceho balkóna do doby odborného posúdenia umiestnenia
balkóna

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 30.09. 2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 29.07.2009
Overovateľ uznesenia : M. Andrášová

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce
............................................

