
                            OBEC ŽDAR  
                                   UZNESENIE  č. 29 

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari, 

ktoré sa konalo dňa 27.02.2014 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 Moniky Kriššákovej, Petra Michaláka 

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 / 2014 

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 a PO 

10.  Informáciu o rozhodnutí pre výrub smrekovca na cintoríne 

11.  Informáciu o priebehu jednotlivých obstarávaní prác 

12.  Informáciu o priebehu ČZ ÚP 

13.  Informáciu o plánovaných prácach na oprave strechy na ZŠ 

14.  Informáciu o priebehu príprav voľby prezidenta SR a poslancov do EÚ parlamentu 

15.  Informáciu o stave DHZ obce Ždiar a jej fungovanie 

16.  Informáciu o zabezpečení miezd pre nepedagogických pracovníkovv  školstve 

17.  Informáciu o vykonanej inventarizácii obecného majetku 

18.  Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013 

  

           B . Schvaľuje 

  

1.      Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

2.      Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.      Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 

4.      Napojenie prístupovej komunikácie pre penzión Protežka z obecnej prístupovej cesty 

5.      Žiadosť o vyjadrenie sa k výstavbe dvoch trafostaníc  / podľa prílohy / 



6.      Zníženie nájmu pre PS Urbariát Ždiar na 300 eur ročne, z dôvodu nevyužívania 

daného   priestoru 

7.      Zmenu právnej formy z Ľubomír Nemešany, 059 55 Ždiar 169 na spoločnost LBS 

         NEMESANY s.r.o. a prevedenie všetkých záväzkov a zmlúv. 

8.     Plán práce kontrolóra obce na rok 2014 

 

       C . Ukladá  

  

1. Poslancom OcZ vykonať preventívne protipožiarne kontroly v zmysle prijatého 

plánu preventívnej kontroly v obci v spolupráci s DHZ obce Ždiar 

T : 29.04.2014 

2. Obecnému úradu začať s prípravou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

          obce na roky 2014 – 2020 

3. Predsedom jednotlivých komisii vypracovať plán práce a zasadaní komisii v roku 

2014                              T : 29.04.2014   

  

        D . Doporučuje 

         

1. Zvolať stretnutie podnikateľských subjektov z Bachledovej doliny za účelom riešenia 

 havarijnej situácie prístupovej cesty do Bachledovej doliny a vybudovania vodovodu 

do Bachledovej doliny 

T : 12.03.2014 

2.  Zvolať nájomníkov obecných bytov za účelom zabezpečenia údržby majetku 

T : 15.04.2014 

              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 27.02.2014                                                      Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

  

   

  

               Overovateľ uznesenia: Jarmila Blaščáková 


