
                                                          OBEC ŽDAR  
 

                UZNESENIE č.   21 / 2013  

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari, ktoré sa konalo dňa 5.02.2013 o 16.00 hod.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

          A. Berie na vedomie  

 

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

2. Ospravedlnenie z neúčasti na zasadaní OcZ poslankyne Moniky Kriššákovej  

3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 

obce  

4. Informácia o stave hospodárenia od začiatku roka 2012 

5. Informáciu o plánovanom odvoze TKO a separovaného zberu za rok 2012 

6. Informácia o priebehu zimnej údržby  

7. Informáciu o krízovom stave fungovania ČOV 

8. Informáciu o podaní a realizácii projektov 

9. VZN č. 29/2012 a VZN č. 30/2012 PSK 

10. Informáciu zo zasadnutia obecnej rady 

11. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách 

12. Informáciu o stave sociálnej starostlivosti v obci 

13. Informáciu o činnosti zložiek v obci 

14. Informáciu o priebehu zabezpečovania jarného upratovania obce 

15. Informáciu o zápise do I. ročníka základnej školy pre školský rok 2013/2014 

16. Informáciu o oprave dopravného značenia v obci  

17. Informáciu o súdnom pojednávaní s firmou Harcek  

18. Riešenie personálnych záležitosti na obecnom úrade 

19. Prerokovanie protokolu Inšpektorátu práce Prešov 

20. Informáciu o stave majetku obce  

21. Informáciu kontrolóra obce o kontrolnej práci za rok 2012 

22. Informáciu  s stave PO, CO 

23. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o poskytnutie financií na fungovanie CVČ 

 

           B . Schvaľuje 

 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Plán kontrolnej práce hlavného kontrolóra na rok 2013 

4. Zakúpenie vecných cien / Tatranská lyžiarska liga, Hokejový turnaj / 

5. Smernicu pre udeľovanie financií pre CVČ 

6. Finančnú pomoc v hodnote 1000 Eur rod. nebohého Milana Svocáka 

7. Realizáciu projektu s úradom práce na rozvoj zamestnanosti občanov 

8. Podpísanie zmluvnej spolupráce pre zabezpečovanie BOZP obec Ždiar na všetkých 

úsekoch  

9. Odpredaj auta Felícia za 250 EUR  

10. Plán práce komisií OcZ 

11. VZN č. 1/2013 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve obce Ždiar 

12. VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy 

a školských zariadení 



 

C. Ukladá 

 
1. Poslancom vykonať v spolupráci s DHZ obce preventívnu kontrolu objektu 

v zmysle schváleného plánu prevencie 

2.Poslancom vo svojich poslaneckých obvodoch zorganizovať stretnutie 

s podnikateľskými subjektmi za účelom podpory rozvoja obce v roku 2013 

 

 

 

            D. Doporučuje 

  

1. Realizovať výrub stromov na cintoríne a obecných bytovkách 

2. Riešiť s obcou Tatranská Javorina spôsob financovania ZŠ s MŠ 

3. Riešiť s právnym zástupcom odstránenie OVOMIXU  

4. Riešiť s právnym zástupcom neplatenie nájmu v obecnej bytovke za byt rodiny 

Zámečníkovej 

 

                   E. Záver  

 

              1.Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného 

                 zasadania,  ktoré sa bude konať v plánovanom termíne apríl 2013  o 16,00 hod. 

               2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

 

 

 

            

 

 

     Ždiar 5.02.2013                                                      Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

               

 

 

 

 

 

 Overovateľ uznesenia: M. Andrášová 

 


