UZNESENIE č. 33
z tridsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 25.11. 2009 o 15. 30 hod.

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

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

Účasť poslancov na OcZ
Ospravedlnenie poslanca Stanislava Slebodu na zasadnutí zastupiteľstva
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. Informáciu o priebehu vysporiadaniu exekučného konania voči rodine Vancovej
6. Informáciu o priebehu súdneho pojednávania so žalobcom Janom Bekešom
7. Informáciu o termíne sudného pojednávania s Monikou Bekešovou
8. Berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2010 a výhľadovo na roky 2011 a 2012
9. Berie na vedomie návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.8/2008 , ktoré platí aj pre
rok 2010 v plnom rozsahu
10. Informáciu o používaní hudobných diel v súlade s autorským zákonom
11. Berie na vedomie predložené účasti členov komisií na zsadnutiach jednotlivých
komisíí na zúčtovanie v zmysle prijatých smerníc
12. Oznámenie o vykonaní kontroly výkonu štátnej správy Obvodným úradom
životného prostredia v Poprade
13. Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2010
14. Informáciu o návrhu prevádzkovania náučného chodníka Monkova dolina –
Kopské sedlo
15. Informáciu o procese vybavovania rekonštrukcie a výstavby elektrického
vedenia v poslaneckom obvode 5.
16. Informáciu o priebehu výstavby vodovodu a kanalizácie Bachledova dolina a
zúčtovaní voči Environmentálnemu fondu
17. Realizáciu projektov na ZŠ a MŠ, Kanalizácie a vodovodu Bachledovej doliny
a Multifunkčného futbalového ihriska, Požiarna zbrojnica

B. ukladá
1. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
doriešiť podané sťažnosti občanov/ znečistená priekopa – p. Miroslav
Kriššák, znečistená priekopa a cesta – IMMOBAU Bachledova dolina,
Vytekanie žumpy – p. Lažo /
2. Obecnému úradu spracovať účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach OcZ ,
zasadnutiach komisií a pripraviť zúčtovanie v zmysle prijatých smerníc o
odmeňovaní poslancov.

C. konštatuje, že
1. Uznesenie č. 32 / 2009 okrem bodu F ods. 2 bolo splnené

D . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpustenie platieb nájomného pre cukráreň za mesiace – október 2009,
november 2009, december 2009, január 2010, február2010
4. Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/.
5. Začatie prípravy projektu Regenerácia sídiel / priestor medzi Obecným úradom
a budovou polície/

E. odporúča
1. Prerokovať za účasti komisie stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a
miestnej infraštruktúry a komisie ochrany a využitia krajiny, kvality životného
prostredia a verejného poriadku dohodnuté podmienky ohľadom
prevádzkovania píly s vedením Urbariátu obce.
2. Z dôvodu nedodržania termínu vysťahovania sa z bytu v Základnej škole p.
Zoričákovou prípad riešiť právnym zástupcom obce JUDr. Virovou a zaslať
výzvu na vysťahovanie bytu v ZŠ.
3. Starostovi obce začať s vybavovaním všetkých podkladov pre podanie projektu
Regenerácia sídiel

F. zamieta
1. Žiadosť o čiastkovú zmenu na parcelu 2581/29 z dôvodu prijatého uznesenia
č.24/2009 a nerozširovania ďalšej výstavby tak, ako je uvedené v územnom
pláne obce.
2. Poskytnutie finančného príspevku na DHZ – okresný výbor Poprad
3. Žiadosť o delenie pôvodnej parcely a vytvorenie novej parcely č. 3/11
v zmysle žiadosti Angely Palkovej a vytvorenie cesty k novovytvoreným
parcelám, pretože daný pozemok nie je určený na výstavbu a na
poľnohospodárske využívanie je postačujúce právo prechodu.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 16.12. 2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 25.11.2009

Overovateľ uznesenia : Vladimír Mačák

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

