UZNESENIE č. 1/2010
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 17.12.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A. berie na vedomie
1. Výsledky volieb na starostu obce a poslancov do orgánov samosprávy obce
Ždiar konané dňa 27.11.2010 prednesené predsedom miestnej volebnej
komisie Ing. Petrom Novákom
2. Vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Bekeša Pavla.
3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
4. Víziu smerovania obce na najbližšie štyri roky
B. konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce - Ing. Bekeš Pavol , nezávislý kandidát, zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva v Ždiari:
Andrášová Mária
Mačák Vladimír
Blaščáková Jarmila
Michalák Peter
Strachan Jaroslav
Vojtaššák Milan
Kriššáková Monika

- KDH
- SMER - SD
- KDH
- SMER - SD
- SMER - SD
- KDH
- KDH

C. zriaďuje
1. Obecnú radu.
2. Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zák. č.
357/2004 Z.z.
3. Hodnotiacu komisiu
4. Komisie OcZ

- komisiu ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže,športu, kultúry a
rozvoja
- komisiu výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry
- komisiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti, požiarnej ochrany, služieb a
verejného poriadku
5.

Poslanecké obvody
– Poslanecký obvod č. 1 – Jarmila Blaščáková
/ od popisného čísla domu 1 po popisné číslo
77 /
- Poslanecky obvod č .2 - Mária Andrášová
/ od popisného čísla domu 78 po popisné číslo 145 /
– Poslanecký obvod č. 3 - Milan Vojtaššák
/ od popisného čísla domu 146 po popisné číslo 202 /
- Poslanecký obvod č .4 - Vladimír Mačák
/ od popisného čísla domu 203 po popisné číslo 287 /
– Poslanecký obvod č. 5 - Monika Kriššáková
/ od popisného čísla domu 288 po popisné číslo 330 /
- Poslanecký obvod č .6 - Peter Michalák
/ od popisného čísla domu 331 po popisné číslo 399 /
– Poslanecký obvod č. 7 - Jaroslav Strachan
/ od popisného čísla domu 400 po popisné číslo 631 /
do jednotlivých volebných obvodov patria aj nové objekty
s vysokými súpisným číslami .

D. volí
1. Zástupcu starostu
- Andrášová Mária
2. Členov obecnej rady - Andrášová Mária
Mačák Vladimír Mgr.
Strachan Jaroslav
3. Predsedov komisií a členov komisií:
- komisia ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže,športu, kultúry a
rozvoja
predseda
Andrášová Mária
podpredseda Michalák Peter
člen
Mačák Vladimír Mgr.
člen
Olekšáková Jana
- komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry
predseda
Strachan Jaroslav
podpredseda Vojtaššák Milan
člen
Blaščáková Jarmila

- komisia sociálnej, zdravotnej starostlivosti, požiarnej ochrany, služieb a
verejného poriadku
predseda
Kriššáková Monika
podpredseda Vojtaššák Milan
člen
Strachan Jaroslav
− komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zák. č.
357/2004 Z.z.
predseda
Kriššáková Monika
podpredseda Strachan Jaroslav
člen
Andrášová Mária
− komisia hodnotiaca
predseda
Andrášová Mária
podpredseda Strachan Jaroslav
člen
Mačák Vladimír

E . deleguje
1. Do rady školy poslankyňu obecného zastupiteľstva Máriu Andrášovú.

F . ukladá
1. Obecnému úradu v spolupráci so starostom obce vypracovať náplň práce jednotlivých
komisií obecného zastupiteľstva.

G . schvaľuje
1. Minimálny základný plat starostu obce pre volebné obdobie 2010 – 2014 na plný
úväzok v súlade so zákonom SNR č. 253 / 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
o právnom postavení a platových pomeroch primátorov miest a starostov obcí podľa §
4 odstavec 1., zvýšený o koeficient 1,30 násobku minimálneho základného platu
základného v zmysle § 4 ods. 2 a štvrť ročné odmeny do výšky 50 % zo základného
platu v zmysle § 5 odstavec 1 zákona 253 / 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. sobášiacich - starostu obce Ing. Pavla Bekeša
- zástupkyňu starostu obce Máriu Andrášovú

H . poveruje
1. Starostu obce na - oficiálnu komunikáciu s médiami, komunikáciu
v mimoriadnych situáciách, poskytovaní oficiálnych stanovísk z rokovaní a práce
obecného zastupiteľstva.
2. Obecnú radu zodpovednosťou za obsahovú náplň web stránky obce Ždiar
www.zdiar.sk jej štruktúru

I . odporúča
Starostovi obce
1.
2.

Posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem.
Pripraviť pracovnú náplň pre zriadené komisie

J . záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho
obecného zasadania, ktoré sa bude konať 13.01.2011
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 17.12. 2010

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce

Overovateľ uznesenia : Ing. Peter Novák

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

Mária Andrášová ............................................

