
                                                          OBEC ŽDAR  
 

                                                           UZNESENIE  č.28 

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari, 

ktoré sa konalo dňa 14.01.2014 o 16.00 hod.  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

          A. Berie na vedomie  

 

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

2. Ospravedlnenie účasti hlavného kontrolóra  

3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu obce za 

uplynulé obdobie a na nasledujúce obdobie 

4. Informáciu o priebehu zberu a odvozu TKO za rok 2013 

5. Informáciu o právnych veciach obce 

6. Informáciu o stave podania a priebehu schvaľovacieho procesu podaných projektov 

7. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách a plánu zamestnávania        

občanov v hmotnej núdzi 

8. Informáciu o konaní kultúrnych podujatí do polroka 2014 

9. Informáciu o riešení záležitosti CO  

10. Informáciu o rozhodnutí pre výrub smrekovca na cintoríne 

11. Informáciu o oznámení procesu prerokovania zmien a doplnkov č. 2013/1 ÚP Mesta 

Vysoké Tatry 

12. Informáciu o poskytnutí finančných prostriedkov na opravu strechy na základnej škole 

13. Informáciu o oznámení o začatí obstarávania Územného plánu Prešovského 

samosprávneho kraja a žiadosti o podklady a námety  pre zapracovanie  do ÚP PSK 

14. Informáciu o predložených aktivitách v jednotlivých poslaneckých obvodoch 

 

 

           B . Schvaľuje 

 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Odpustiť sankčné  úroky z neplatenia nájomného za prenájom obecného bytu pre rodinu 

Zámečníkovú vo výške, ktorá je 3 406,2 EUR 

4. Návrh rod. Zámečníkovej splácať riadne nájomne 230,70 EUR  a mesačnými splátkami 

300 EUR mesačne splácať pohľadávku, ktorá by sa splatila za 16 mesiacov 

5. Odpustiť sankčné úroky z neplatenia nájomného za prenájom Ždiarskeho domu pre  p. 

Boženu Budzákovú, ktoré sú vo výške 4850,36 EUR 

6. Návrh p. Boženy Budzákovej na splatenie dlhu do 31.01.2014 

7. Dobudovať kanalizačnú prípojku/ nákup potrubia, uloženie, napojenie, obsypanie/ 

8. V časti od rod. domu č. 165 po dom č. 158 v dĺžke cca 80 m a prípojku od hasičskej 

zbrojnice po rod.  Kriššákovú č. 285 v dĺžke cca  200 m. 

9. Začať so zmenou ÚP - procesom čiastkových zmien na základe požiadaviek občanov 

10. Výzvu na náhradu za znemožnenie výkonu vlastníckeho práva pre p. Moniku Bekešovú.  



11. Zabezpečiť osvetlenie cesty k hotelu Magura 

 

 

 

       C . Konštatuje , že 

 

1. Poslanec Valent Kotarba zložil predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle 

zákona 369/1990 Z.z. 

 

    

        D . Doporučuje 

 

1. Riešiť so Spišskou katolíckou charitou vybudovanie denného stacionára pre seniorov 

2. Riešiť čiastkové zmeny územného plánu 

              

              E. Záver  

 

1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného  zasadania, 

ktoré sa bude konať v plánovanom termíne OcZ 

2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ždiar 14.01.2014                                                      Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Overovateľ uznesenia: Mária Andrášová 

 


