UZNESENIE č. 26
z dvadsiateho šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2009 o 15. 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari.
A/. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na OcZ
2. Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
3. Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej
infraštruktúryk stavebným požiadavkám občanov./ príloha č.1/
4. Správu o stave prípravy na 2. kolo voľby prezidenta SR a výsledky volieb prezidenta
republiky v 1. kole za obec a celkom za Slovenskú republiku.
5. Informáciu o priebehu ďalšieho vysporiadania napojenia jednotlivých občanov na
obecnú kanalizáciu.
6. Rozpis o výnose dane z príjmu z daňového úradu
7. Náklady na zimnú údržbu za rok 2008 a rok 2009
8. Sťažnosť Mareka Blaščáka na udržiavanie ciest do Bachledovej doliny
9. Stanovisko komisie ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a
verejného poriadku k prejednaným požiadavkám a sťažnostiam občanov.
10. Informáciu o pokračovaní prípravy projektov na ZŠ a MŠ, Požiarnej zbrojnice,
Kanalizácie a vodovodu v Bachledovej doline a riešenie prípravy projektu pre ČOV
a kanalizáciu dolný koniec a Multifunkčného futbalového ihriska.

B. ukladá
1. Obecnému úradu v zmysle zákona 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva
štátu na obec a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracovať zoznam pozemkov
a preložiť na katastrálny úrad za účelom zriadenia vecného bremena a prípravy
projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie obecných ciest.
2. Obecnému úradu spracovať podklady v zmysle zákona 445/2008 o sociálnych
službách na podmienky obce.
3. Komisii ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a verejného poriadku
a komisii stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej infraštruktúry vypracovať
podklady pre vyriešenie platenia stočného pre občanov, ktorí berú vodu z vlastných
zdrojov a odpad vypúšťajú do obecnej kanalizácie.
4. Obecnému úradu zavolať Mareka Blaščáka v 14 týždni za účelom objasnenia
niektorých skutočností z predloženej sťažnosti.

C. konštatuje, že
1. Uznesenie č. 25 / 2008 bolo splnené.

D . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva doplnený o nový bod programu- Zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
3. Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/
4. Vylepovanie plagátov k voľbám do Európského parlamentu len na autobusových
zastávkách.
5. Výpoveď zo zmluvy s dvojmesačnou výpovednou lehotou o nájme pre Moniku
Bekešovú – Ovomix
6. Novú zriaďovaciu listinu pre Základnú školu s materskou školou v zmysle § 25
zákona 596 / 2003 Z.z., ktorá nahradzuje zriaďovaciu listinu v zmysle legislatívnych
zmien doterajšiu zo dňa 1.07.2002 vydanú obcou Ždiar.
7. Pokračovanie zberu a zvozu TKO Mestským podnikom Spišská Belá za nových
predložených cenových podmienok. Po predložení ponuky z obce Lendak opätovne
prehodnotiť všetky ponuky a predložiť OcZ.
8. Inventarizáciu majetku obce k 31.12.2008
9. Záverečný účet obce za rok 2009 – bez výhrad.
10. Návrh kultúrneho a športového programu na rok 2009 a jeho financovanie z obecných
finančných prostriedkov
11. Výšku nájmu za prenájom bytu v zdravotnom stredisku pre Igora Budzáka.
12. Žiadosť obce Ždiar o poskytnutie nového hasičského auta pre DHZ v Ždiari v
dôsledku polohy obce a jej technického zabezpečenia.
13. Spoluúčasť pri financovaní multifunkčného ihriska vo výške min. 500 000 Sk.
14. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov z prenesených kompetencií.

E. zamieta
1. Žiadosti občanov o čiastkové zmeny na vytvorenie stavebných pozemkov v zmysle
prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.01.2009 v časti Schvaľuje,
bod 12.
2. Prihlásenie obce Ždiar do 5. ročníka národnej súťaže Dedina roka
3. Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov zo dňa 20.03.2009 navrhovaných
Monikou Bekešovou v celom rozsahu a trvá na výpovedí a odstránení hnuteľnej veci z
pozemku 3187/3 k.ú. Ždiar.

F. odporúča
1. Starostovi obce začať jednať s firmou URBA Košice o spôsobe riešenia zmeny
územného plánu obce v zmysle nový potrieb občanov a obce.
2. Na základe výsledku kontroly využívania finančných prostriedkov v ZŠ s MŠ
v spolupráci s vedením školy zriadiť nápravu.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 29.04. 2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 25.03.2008

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Ing. Marián Bekeš ............................................

