UZNESENIE č. 28
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 03.06. 2009 o 15. 30 hod.

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

A/. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na OcZ
2. Ospravedlnenie poslancov Ľ. Kocvára, Stana Slebodu a kontrolóra obce
Ing. Pisára z účasti na OcZ
3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
4. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry k stavebným požiadavkám občanov./ príloha č.1/
5. Správu o priebežnom plnení rozpočtu
6. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008
7. Správu audítora k hospodáreniu za rok 2008
8. Organizáciu prevedenia čistoty v našej obci
9. Informáciu o ďalšom priebehu telekomunikačnej stavby
10. Informáciu o spolupráci spoločnosti IMMOBAU s obcou Ždiar pri príprave
projektu na rekonštrukciu cesty do Bachledovej doliny
11. Oznámenie o povolení výnimky cestnej premávky na cestách I . triedy
12. Priebeh prípravy volieb do európskeho parlamentu .
13. Realizáciu 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. Obecnému úradu prebytok hospodárenia za rok 2008 vo výške 33,19 € previesť
do rezervného fondu.
2. 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.
3. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
spracovať pripomienky k regulatívu Územnému plánu obce Ždiar
4. Obecnému úradu pripraviť nájomnú zmluvu pre Igora Budzáka na nájom bytu v
zdravotnom stredisku.

C. konštatuje, že
1. Uznesenie č. 27 / 2009 splnené

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

4. Prekopanie obecnej komunikácie od Odbočky pre Jozefa Troppa za
podmienok určených stavebným úradom
5. Prekopanie obecnej komunikácie pre Veroniku Štupákovú na zriadenie
odpadovej kanalizácie za podmienok určených stavebným úradom.
6. Nákup stožiarov na obecné osvetlenie- 6 ks – 7 m vysokých s výložníkom
- 6 ks - 4 m vysokých so svietidlom
7. Celkové hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad
8. Zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2
9. Návrh ceny za projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko pri ZŠ v
Ždiari Ing. Burgerom.
10. Prekopanie vodovodnej prípojky cez pozemok č. 3248/34 pre F. Michaláka
11. Žiadosť E. Bekešovej o kompenzáciu nájomného za vymaľovanie múzea.
12. Výstavbu oplotenia školy na mieste starého oplotenia a cesty ponechať mimo
oplotenia pre použivanie občanov, aby sa mohli dostať na svoje pozemky.
13. Zabezpečenie tribúny na obecné podujatie dňa 28.06.2009.
14. Nákup sadeníc sosny a limby pre ozelenenie obce
15. Príspevok pre činnosť súboru Goral vo výške 280,-€

E. zamieta
1. Žiadosť Žanety Vaverčákovej o zníženie poplatku za TKO, kde dôvod bol
uvedený - nosenie smetí ku hlavnej ceste.
2. Žiadosť Moniky Bekešovej / Ovomix /o predĺženie nájmu na pozemku č. 3187/3
z dôvodu, že Monike Bekešovej bola daná výpoveď z nájomnej zmluvy a nájom
bol ukončený.

F. odporúča
1. Starostovi obce zvolať všetky organizácie a vlastníkov pozemkov susediacich
s náučným chodníkom za účelom konečného rozhodnutia o obojsmernom
prevádzkovaní náučného chodníka do Kopského sedla.
2. Jednať s rodinou Vancovou a exekútorským úradom o riešení spôsobu exekúcie v
tom zmysle, že upustíme od exekúcie, keď rodina Vancová zaplatí na účet obce
nezaplatený nájom a úroky z omeškania za celé neplatené obdobie.
3. Vyzvať Moniku Bekešovú / Ovomix/ na odstránenie hnuteľnej veci- stánku z
parcely č. 3187/3 nakoľko jej skončila doba nájmu.
4. V spolupráci s PVS doriešiť odber elektrickej energie pre ČOV Ždiar a napojenia
píly Urbariátu Ždiar.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 24.06. 2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.
Ždiar 03.06.2009

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Mária Andrášová ............................................

