UZNESENIE č. 31
z tridsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ždiari, ktoré
sa konalo dňa 30.09. 2009 o 15. 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A/. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na OcZ
2. Ospravedlnenie poslancov
3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce 4.
Doporučujúce stanovisko komisie stavebného rozvoja ,dopravnej, informačnej
a miestnej infaštruktúry k stavebným požiadavkám občanov./ príloha č.1/ 5.
Organizáciu prevedenia čistoty v našej obci do novembra
6. Plán práce ZŠ s MŠ na II. polrok 2009
7. Správu o hospodárení ZŠ a MŠ za I. polrok 2009
8. Podanie projektu Požiarnej zbrojnice na Ministerstvo výstavby dňa 15.10.2009
9. Informáciu o ďalšom priebehu telekomunikačnej stavby
10. Informáciu výberovej komisie o dodávateľovi na výstavbu multifunkčného
ihriska
11. Zápis z porady Spoločného obecného úradu Svit
12. Informáciu o návšteve učiteľov z družobného mestečka Chabařovice 13.
Informáciu komisie o výsledku súťaže na dodávateľa výstavby
multifunkčného ihriska
14. Informáciu o výzvach pre Moniku Bekešovú – Ovomix / Výzva
zdokladovania o vývoze žumpy, Výzva o zdokladovaní povolenia otváracej
doby, Výzva, aby neparkovala na obecnom pozemku bez povolenia, Výzva o
znečisťovaní okolia./
15. Informáciu o zmene kuriča Jána Slodičáka za p. Stropkaia v obecnej bytovke
16. Informáciu o vlastníctve prístupovej cesty k cintorínu
17. Informáciu o prebiehajúcom ponukovom konaní na montáž okien do
obecných bytoviek
18. Informáciu o priebehu vysporiadaniu exekučného konania voči rodine
Vancovej
19. Informáciu o termíne sudného pojednávania so žalobcom Jánom Bekešom
/ 14.10.2009 /
20. Informáciu o termíne sudného pojednávania s Monikou Bekešovou
/ 5.10.2009 /
21. Informáciu o rokovaní so zástupcami Správy TANAP-u o stave potoka Biela a
dodržiavaní zákona 364/ 2004 Z.z.
22. Informáciu o stanovisku Krajského pamiatkového úradu k nepriaznivému
stavu rozvoja pamiatkového územia v našej obci

23. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia za nedodržiavanie
legislatívneho ustanovenia
24. Oznámenie termínu na vykonanie kontroly na úseku civilnej ochrany
25. Informáciu o stave obecného osvetlenia vzhľadom na rekonštrukciu
elektrického vedenia v obci
26. Informáciu o procese vybavovania rekonštrukcie a výstavby elektrického
vedenia v poslaneckom obvode 5.
27. Informáciu o stave procesu povoľovania chodníka na Ždiarsku vidlu
28. Informáciu o likvidácii nelegalizovaných skládok odpadu nahlásených Správou
TANAP-u
29. Informáciu o čistení potoka Biela
30. Informáciu o kandidatúre starostu obce Ing.Pavla Bekeša za poslanca
do
Prešovského samosprávneho kraja
31. Informáciu o kontrole z Ministerstva výstavby na prvú etapu rekonštrukcie
ZŠ s MŠ
32. Záznam zo zasadnutia komisie ochrany a využitia krajiny, kvality životného
prostredia a verejného poriadku zo dňa 15.09.2009 33. Informáciu o priebehu
výstavby vodovodu Bachedová dolina
34. 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 9.10.2009 o 15.00 hod. / Jozef Andráš – Jozef Štupák,
Alojz Michalák – Ján Mačák /
2. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej
infraštruktúry
preveriť a spracovať stavebné sťažnosti občanov, ktorých
riešenie bolo
zmeškané v termíne do 6.10.2009
3. Komisii ekonomiky a školstva opätovne pozvať p. Piroga a p. Pekarčíka na
09.10.2009 na 15.00 hod. na doriešenie neplatenia daňových povinnosti a
taktiež Ing. Zámečníkovú na 09.10.2009 o 15.30 na dojednanie platenia
nájomného.

C. konštatuje
1. Uznesenie č. 30 / 2009 splnené až na odsek B ods. 2 a ods. 5

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

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Stavebné žiadosti občanov /príloha č. 1/.
Nákup plávajúcej podlahy do obecného bytu namiesto podlahovej gumy
Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Ždiar /príloha č.1/
Ustanovenie Jana Slodičáka za preventivára požiarnej ochrany obce s
odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi
7. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol do roku 2014 / príloha č.2 /
8. Členov kontrolných skupín/ príloha č. 3 /
9. Veliteľa DHZ Jána Kotarbu v zmysle § 23 ods. 1 písmena d/ zákona
314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 37 ods.1,
písmena c/ vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencií v znení
neskorších predpisov
10. VZN č.1/2009 Čiastkovej zmeny a doplnku Územného plánu obce Ždiar z
roku
2008 - „ Rodinný dom v lokalite nad Blašcackým potokom „
11. VZN č. 2 /2009 zo dňa 4.09.2009 o výške mesačného poplatku v materskej
škole.
12. Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN a digitalizáciu ÚPN obce Ždiar so
zapracovaním všetkých zmien a doplnkov až po schválení žiadosti na
Ministerstve kultúry, ak žiadosť nebude schválená, urobiť len doplnenie
regulatívu k jestvujúcemu ÚPN
13. Uznanie časti nákladov na vymaľovanie reštaurácie Ždiarsky dom v hodnote
800 EUR z nájmu.
14. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4
2.
3.
4.
5.
6.

F. odporúča
1. Starostovi obce prerokovať požiadavky občanov k zmene cestovných
poriadkov
so SAD Poprad.
2. 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
3. Starostovi obce uzavrieť zmluvu s p. Zoričákovou o nájme obecného bytu
a zabezpečiť vypratanie bytu v škole najneskôr do 30.10.2009 z dôvodu jeho
prestavby v rámci rekonštrukcie školy a následnej kolaudácie.

G. záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 28.10.. 2009 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 30.09.2009
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Vladimír Siska

Ing. Bekeš Pavol

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

