UZNESENIE č. 32
z tridsiateho druhého mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Ždiari, ktoré sa konalo dňa 20.10. 2009 o 16. 00 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A/. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Účasť poslancov na OcZ
Ospravedlnenie poslancov Ľ. Kocvára a Stanislava Slebodu
Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
Informáciu o priebehu vysporiadaniu exekučného konania voči rodine
Vancovej
5. Informáciu o termíne súdneho pojednávania so žalobcom Janom Bekešom
/ 06.11.2009 /
6. Informáciu o termíne súdneho pojednávania s Monikou Bekešovou
7. Informáciu o procese vybavovania rekonštrukcie a výstavby elektrického
vedenia v poslaneckom obvode 5.
8. Informáciu o čistení potoka Biela
9. Komuniké zo 14.zasadnutia Rady ZMOS
10. Uznesenie zo zasadnutia Rady ZMOS
11. Informáciu o kandidatúre starostu obce Ing. Pavla Bekeša za poslanca do VÚC
Prešovského samosprávneho kraja.
12. Informáciu o priebehu výstavby vodovodu B.D.a zúčtovaní voči
Enviromentálnemu fondu
13. Informáciu o priebehu volieb do VÚC 14.11.2009
14. Realizáciu projektov na ZŠ a MŠ, Kanalizácie a vodovodu Bachledovej doliny
a Multifunkčného futbalového ihriska, rekonštrukcia obecného bytu

B. ukladá
1. Komisii ochrany a využitia krajiny, kvality životného prostredia a verejného
poriadku doriešiť všetky podané sťažnosti občanov, ktorých riešenie bolo
zmeškané v termíne do 5.10.2009
2. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
preveriť a spracovať stavebné sťažnosti občanov,
3. Obecnému úradu zaslať pokus o zmier pred súdnym konaním rodine
Zámečníkovej

C. konštatuje,že
1. Uznesenie č. 31 / 2009 bolo splnené až na bod B ods. 1, bod F ods. 2

D . schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený návrh zimnej údržby počas zimy 2009 -2010 / príloha č.2 /
Odmenu starostovi obce vo výške 45 % zo základnej mzdy za III.kvartál 2009
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP 4.2 – 2009/01 za účelom
realizácie projektu „ Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice v Ždiari“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 13.917,00 EUR.
6. Predaj vozidla AVIA / hasičské auto/ za šrotovú cenu t.j. hmotnosť auta podľa
technického preukazu vynásobená aktuálnou jednotkovou cenou železného šrotu
7. Predloženie žiadosti na Enviromentálny fond na dostavbu stavby Kanalizácia
Bachledová dolina

F. odporúča
1.

Prerokovať rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia za
nedodržiavanie legislatívneho ustanovenia s Podtatranskou vodárenskou a
prevádzkovou spoločnosťou z dôvodu, že táto spoločnosť bola zodpovedná za
odber vzoriek
2. 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.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 25.11. 2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 20.10.2009

Overovateľ uznesenia : Milan Vojtaššák

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

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

