
OBEC ŽDIAR

UZNESENIE

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Ždiari.

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 30.09. 2015 o 17. 00 hod. na obecnom úrade.
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21.30 hod.
Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari :

          A. Berie na vedomie 

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za I. polrok 2015
3. Plán práce ZŠ s MŠ na rok 2015/2016
4. Informácia o vývoji zberu TKO za rok 2015 
5. Informáciu o zákone o odpadoch
6. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 
7. Informáciu o právnych veciach obce
8. Informáciu o vykonaných kontrolách na projekte a ich výsledkoch
9. Informáciu o riešení dobudovania kanalizačných zberačov
10. Informáciu o pláne práce CO na najbližšie obdobie
11. Informáciu o riešení zväčšenie kapacity odtokového kanála prechádzajúceho cez 

pozemok Úradu vlády SR
12. Informáciu o rekonštrukcii NN vedení v obci
13. Informáciu o žiadosti na riešenie vodného a bezpečnostného stavu na ceste 1/66
14. Informáciu o priebehu riešenia opravy mosta na Odbočke
15. Informáciu o riešení cesty na Antošovskom vrchu
16. Informáciu o výstavbe cyklochodníka
17. Informáciu o zriadení denného stacionára
18. Informáciu o podaní žiadosti „ Projekt bežeckého lyžovania „
19. Informáciu o podaní žiadosti na Envirofond
20. Sťažnosť p. Mačákovej
21. Informáciu o spôsobe riešenia podaného projektu na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia

      

    B . Schvaľuje

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie 
2. Overovateľa zápisnice
3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva



Uznesenie č.37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari schvaľuje
Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 4, č. 5 

Uznesenie č.38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari ruší VZN č. 7/2008 - O určení miesta a času zápisu 
detí do l. ročníka základnej školy – plnenie školskej dochádzky

Uznesenie č.39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari schvaľuje

                   VZN  č.1 /2015  -O určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej školy – 
        plnenie školskej dochádzky

Uznesenie č.40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari schvaľuje
Podanie žiadosti na získanie financií na rekonštrukciu ČOV, dostavbu kanalizačného 
zberača v Bachledovej doline a rekonštrukcie ČOV v  Bachledovej doline

Uznesenie č.41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari schvaľuje
Vykonávanie zimnej údržby na obecných cestách / príloha /

Uznesenie č.42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari schvaľuje

Zaobstaranie osobného motorového auta pre obecný úrad

Uznesenie č.43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari schvaľuje                                                                        
Opravu havarijného stavu strešnej krytiny na zdravotnom stredisku.

Uznesenie č.44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari ukladá

 Komisii ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry, rozvoja, sociálne
       zdravotnej starostlivosti 
1.    spracovať a predložiť návrh rozpočtu na rok 2016 a výhľadovo na  roky 2017 a 2018

               T : november 2015
        2.   spracovať a predložiť VZN o odpadoch na rok 2016
              T : november 2015

   Uznesenie č.45/2015
     Obecné zastupiteľstvo v Ždiari ukladá

Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry, požiarnej ochrany, služieb a
verejného poriadku
1.   vypracovať stratégiu riešenia pre budúce obdobie likvidácie kalov, dobudovania                
vodovov, budúcej výstavby. 
  T : Marec 2017

2.    riešiť opravu mosta poškodeného nepovolenou stavbou  p. Krasuľu.
T: október 2015

         



            Uznesenie č.46/2015
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari ukladá

Poslancom OcZ vo svojich poslaneckých obvodoch spracovať analýzu riešenie dane z ubytovania
a predložiť na nasledujúce OcZ.

T: November 2015

            Uznesenie č.47/2015
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari ukladá

OcÚ zaslať odpoveď na podanú sťažnosť ohľadom stavebného povolenie na rodinný dom 
Slavomíra Blaňára a manž. Janky Blaňarovej. 
T: október

              Uznesenie č.48/2015
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari konštatuje, že
   Stavebné povolenie vydané stavebným úradom vo Svite dňa 29.04. 2011 pre Slavomíra  
Blaňára a manž. Janku Blaňárovú bolo vydané v súlade s o stavebným zákonom. 

          
              C. Záver 

              1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho OcZ,  ktoré sa bude
                  konať v plánovanom termíne / 24.11.2015 /
              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

                Ždiar 30.09.2015                                                     Ing. Bekeš Pavol
                                                                                                    starosta obce

          

  Overovateľ uznesenia: Milan Vojtaššák

   Zapisovateľ :                Jana Olekšáková
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