
                                                          OBEC ŽDAR  
 

                                                           UZNESENIE  č.27 

 z 24. zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 26.11. 2013 o 16.00 hod.  

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

          A. Berie na vedomie  

 

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

2. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu obce      

za uplynulé obdobie a do konca roka 

3. Informáciu o priebehu zberu a odvozu TKO 

4. Informáciu o právnych veciach obce 

5. Priebeh a výsledok výberového konania na vykonávanie zimnej údržby 

6. Informáciu o podaní a realizácii projektov / Žiadosti – Envirofond, Regenerácia sídiel / 

7. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách 

8. Informáciu o konaní kultúrnych podujatí do konca roka 

9. Informáciu o riešení záležitosti CO  

10. Informáciu o priebehu auditu  

11. Hospodárenie ZŠ s MŠ za I. polrok 2013 

12. Informáciu oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu použitie chemického 

posypu SOLMAG na štátnej ceste 1/67 

13. VZN PSK č. 36/2013 

14. Rozpočet výhľadovo na rok 2015 a rok 2016 

15. Vzdanie sa mandátu poslanca Milana Vojtaššáka 

 

           B . Schvaľuje 

 

1.   Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

2.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.   Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 

4.   Výmenu kotla v MŠ, výmenu regulačných termo -  ventilov na ústrednom vykurovaní     

      v zdravotnom stredisku a rekonštrukciu I. jamy v ČOV 

5.   Obdobie vykonávania zimnej údržby Jozefom Pitoňákom na obdobie do 30.04. 2019 

6.   Plán zberu TKO na rok 2014 

7.   Zabezpečenie soc. starostlivosti na rok 2014 

8.   Plán kultúrnych podujatí na rok 2014 

9.   Plán zasadnutí OcZ na rok 2014 

10. Rozvojové projekty na rok 2014 a priority údržby obecného majetku na rok 2014 

11. Rozpočet na rok 2014  

12. Opatrenie, že od 1.1.2014 obec nebude uplatňovať programové rezpočtovanie. 

 

    C. Ukladá 

 

    1. Poslancom OcZ a komisiám splniť uznesenie č. 25 a č. 26 zo dňa 24.09.2013 



 

D . Konštatuje  

  

1. Nesplnenie uznesenia č. 26 zo dňa 24.09.2013 

        

E. Doporučuje 

 

1.  Podať žiadosť o výrub stromov na cintoríne 

2.  Vyzvať majiteľov prevádzok k umiestneniu smetných košov k svojim prevádzkam 

3.  Pozvať nahradníka poslanca na budúce zasadnutie OcZ za účelom zloženia sľubu   

     poslanca 

 

G. Záver  

 

1.  Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného          

     zasadania,  ktoré sa bude konať v plánovanom termíne v zmysle schváleného plánu   

     práce OcZ 

2.  Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ždiar 26.11.2013                                                      Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

              

 

 

 

 

 

  Overovateľ uznesenia: Jaroslav Strachan 

 


