UZNESENIE č. 39
z tridsiatehodeviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ždiari,
ktoré sa konalo dňa 28.07. 2010 o 15. 30 hod.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
A/. berie na vedomie
1. Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Ospravedlnenie poslanca Vladimíra Mačáka
3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a služobných cestách starostu obce
4. Doporučujúce stanoviska OcR k jednotlivým bodom programu OcZ / uznesenie OCR/
5. Informáciu o stave vyhlasovania stupňa povodňovej aktivity za júl 2010
6. Informáciu o riešení opravy cesty SPP na Antošovskom vrchu
7. Informáciu o žiadosti na rekonštrukciu stien v obecnom byte Alfonzom Zoričákom
8. Informáciu o podaní projektov Regenerácia sídiel, projektu Výstavba kanalizácie a
ČOV II. etapa, Požiarna zbrojnica
9. VZN PSK č. 20 /2010
10. Informáciu o zamietavom stave zapísania hasičského auta do evidencie na DI
v Poprade
11. Dojednanie nových obchodných podmienok s SPP na roky 2010 -2011
12. Správu o organizovaní čistoty obce
13. Informáciu o stave kontroly obce zo strany Obvodného úradu ŽP v Poprad
14. Informáciu o konaní volieb do samosprávy a referenda
15. Informáciu o doplnení rozpočtu a znaleckého odhadu poškodenia obecného majetku pri
povodni dňa 17.05.2010
16. Informáciu o organizačno- technickom zabezpečení referenda v roku 2010
17. Informáciu o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy
obcí v roku 2010
18. Informáciu o priebehu prepracovania ÚP do digitálnej formy

B./ ukladá
1. Komisii ochrany a využitia krajiny,kvality životného prostredia a verejného poriadku
prejednať výzvu na odstránenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu na území obce v termíne do 13.08.2010
T: 6.08.2010
2. Komisii ochrany a využitia krajiny,kvality životného prostredia a verejného poriadku
previesť následnú kontrolu na dodržiavanie nariadení pre Jozefa Štupáka, ktoré mali
byť vykonané do 30.05.2010.
T : 6.08.2010
3. Komisii stavebného rozvoja, dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
spracovať úpravu regulatívu k ÚP
T: 12.08.2010

C./ schvaľuje
1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Ždiar súhlasí :
a/. s výpoveďou zmluvy o zriadení spoločného školského úradu uzavretej podľa § 20a
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi
Mestom Poprad a Obcou Ždiar ku dňu 31. 7. 2010 s výpovednou dobou 3 mesiace
2. s uzavretím zmluvy o zriadení spoločného školského úradu so sídlom vo Veľkom
Slavkove od 1. 9. 2010.
4. Za činnosť nad rámec pracovnej náplne v prenesenom výkone štátnej správy na úseku
stavebného úradu pracovníčky stavebného úradu vyplatiť štvrťročne odmenu za
vykonanú prácu
5. Zahraničnú poznávaciu cestu zameranú na cykloturistiku do Talianska v dňoch 16. až
22 . 08. 2010 financovanú z projektu výstavby cyklochodníka mestom Spišská Belá.

D./ záver
1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného zasadania,
ktoré sa bude konať 29.09.2010 o 15.30 hod.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

Ždiar 28.07.2010

Overovateľ uznesenia : Milan Vojtaššák

Ing. Bekeš Pavol
starosta obce
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