UZNESENIE č. 29
z dvadsiateho deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 24.06. 2009 o 15. 00 hod.

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

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

Účasť poslancov na OcZ
Ospravedlnenie poslancov Stanislava Slebodu, Vladimíra Sisku
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 pri primiciach
6. Správu o otvorení náučného chodníka do Kopského sedla z Monkovej doliny
v obojsmernej prevádzke
7. Informáciu o ďalšom priebehu telekomunikačnej stavby
8. Informáciu o priebehu výstavby vodovodu v Bachledovej doline
9. Odovzdanie stavby – ZŠ na rekonštrukciu
10. Odovzdanie stavby – výstavba kanalizácie Bachledová dolina
11. Odovzdanie stavby – viacúčelové ihrisko
12. Riešenie žiadosti o spoluprácu pri kontrole ambulantného predaja zahraničných
osôb s daňovým úradom a RÚVZ Poprad
13. Oznámenie o stanovisku pre advokáta Zimu o pokračovaní s výstavbou
oplotenia pre J. Bekeša
14. Informáciu o spolupráci spoločnosti IMOBAU s obcou Ždiar pri príprave
projektu na rekonštrukciu cesty do Bachledovej doliny
15. Realizáciu projektov na ZŠ a MŠ, Požiarnej zbrojnice,Kanalizácie a vodovodu,
Bachledovej doliny a riešenie prípravy projektu pre Multifunkčné ihrisko

B. ukladá
1. Komisii ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a verejného
poriadku vypracovať podklady pre vyriešenie platenia stočného pre občanov,
ktorí berú vodu z vlastných zdrojov a odpad vypúšťajú do obecnej kanalizácie do
3.07.2009
2. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
spracovať pripomienky k regulatívu Územnému plánu obce Ždiar
3. Komisií ekonomiky a školstva doriešiť finančné vyrovnanie s urbariátom Ždiar
za úhradu faktúr za obdobie 2001 až 2009.
4. Všetkým poslancom sa stretnúť dňa 03.07.2009 o 16.00 hod. na obecnom úrade
za účelom doriešenia možného spoločného postupu pri podávaní projektu na
rekonštrukciu cesty v Bachledovej doline od parkoviska po otočku.

C. konštatuje, že
1. Uznesenie č. 28 / 2009 splnené

D . schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/.
Uzavretie- prerušenie výučby počas školských prázdnin v MŠ od 1.07.2009 –
31.08.2009
5. Zadať vypracovanie projektu na rekonštrukciu el. vedenia, ktoré bude po
výstavbe refundované VSE až v tom prípade, ak bude súhlas všetkých
vlastníkov pozemkov
6. Vypracovanie nového územného plánu obce Ždiar Ing. Mačákovej a p.
Weisovej z dôvodu neaktuálnosti pôvodného UP pre súčasný vývoj a budúci
vývoj výstavby
7. Podanie žiadosti na Krajský stavebný úrad za účelom pozastavenia čiastkových
zmien na rezervných plochách UPD obce Ždiar a na plochách pamiatkového
fondu.
8. Prevod elektromeru z obce na urbariát, ak urbariát nebude reagovať na výzvu
obce do konca mesiaca jún 2009, Obec pristúpi k odpojeniu elektromera a podá
žiadosť na VSE o odpojenie elektromeru.
9. Podať súdny návrh na vypratanie pozemku pod OVOMIX – Monika
Bekešeová
10. Zmluvu č. 66292 08 U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie / Príloha č.2/
11. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z
2211012015401/Príloha č.3/
12. Kolektívnu zmluvu na rok 2009 / Príloha č.4/

E. odporúča
1. Starostovi obce preveriť na MV, či je možné čerpať dotácie na ďalšie časti
obecných ciest z EF po tom, ak už obec čerpala, alebo ak čerpanie prebieha
tiež na obecné cesty v inej časti obce.

F. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného
zasadania, ktoré sa bude konať 29.07. 2009 o 15.30 hod. s týmto programom:
Správa o finančnom vývoji za I polrok 2009 a vývoj na II polrok
Príprava kultúrnych podujatí
Plán kontrolnej činnosti na II polrok
Priebeh prác na rekonštrukciách a výstavby školy, ihriska, kanalizácie
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.
Ždiar 24.06.2009

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Ľ. Kocvár ............................................

