
                                                    OBEC ŽDAR  
 

                                                           UZNESENIE  č.22 

 zo  zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari, 

ktoré sa konalo dňa 19.03.2013 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 hlavného kontrolóra a Milana Vojtaššáka 

3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 

obce  

4. Informáciu o právnych veciach obce s p. Budzákovou, p. Bekešovou, Ing. 

Zámečníkovou  

5. Informácia o stave hospodárenia od začiatku roka 2013 

6. Informáciu o plánovanom odvoze TKO a separovaného zberu za rok 2013 

7. Informácia o priebehu zimnej údržby za roky 2012/2013 

8. Informáciu o krízovom stave fungovania ČOV 

9. Informáciu o podaní a realizácii projektov / Dobudovanie kultúrnej infraštruktúry/ 

10. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách 

11. Informáciu o priebehu sociálnej starostlivosti v obci 

12. Informáciu o priebehu zabezpečovania jarného upratovania obce 

13. Informáciu o oprave dopravného značenia v obci  

14. Informáciu o súdnom pojednávaní s firmou Harcek  

15. Informáciu o doriešení nákladov na rekonštrukciu soc. bytu  

16. Riešenie personálnych záležitosti na obecnom úrade 

17. Informáciu  s stave PO, CO 

18. Informáciu o podaní p. Mršťákovej - dožiadanie na prokurátora 

19. Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2012 

20. Informáciu o priebehu mimoriadnej situácie z 15. a 16. marca následkom snehovej 

kalamity 

21. Informáciu o pílení stromov na cintoríne 

22. Informáciu o priebehu zavádzania programu EPSIS do činnosti 

23. Žiadosť p. Aleny Horníkovej adresovaný ZŠ s MŠ 

24. Zaslaný rozsudok PSK o nesúlade VZN č. 16/2009 

25. Informáciu o VZN 31/2013 PSK 

26. Informáciu o pokračujúcej spolupráci s mestom EGER / Maďarsko / 

27. Správu o prerokovaní vypracovanú Ing. Hudzíkovou 

28. Stanovisko Obvodného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky č. ObÚ – 

PO-OVBP/2013/269/889 zo dňa 4.03.2013 

 

B . Schvaľuje 

 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Podpísanie zmluvy – Pílenie stromov pomocou horolezeckej techniky na cintoríne 

v obci Ždiar / Kriššák Rastislav / 



4. Dodatok č.1 k zmluve o dielo s Jozefom Olekšákom na montáž bleskozvodov 

a montáže sirény na PZ 

5. Odovzdanie multifunkčného ihriska do užívania bezodplatne ZŠ s MŠ 

6. Opravu šnekového lisu Hubert na ČOV 

7. Presťahovanie obecného úradu do náhradných priestorov HZ počas rekonštrukcie 

pôvodnej budovy OÚ 

8. Opravu oplotenia OcÚ, ČOV, MŠ a HZ 

9. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 

10. Úsporné opatrenie vypínania obecného osvetlenia v mimosezónnom období 

11. Prehodnotenie záväzného stanoviska  zo dňa 12.12,2012 pod č.j. 1036/2012 

12. VZN č. 3, ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej časti Územného plánu obce Ždiar 

vyplývajúca zo Zmien a doplnkov č. 14 ÚPN O – Obce Ždiar 

13. Z a D č. 14 ÚPN-O Ždiar vypracované Ing. Arch. Evou Mačákovou reg.č. 0759 AA 

1234 podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 

11 ods. 4 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, na základe súhlasného stanoviska Obvodného úradu Prešov, odboru 

výstavby a bytovej politiky č. ObÚ – PO-OVBP/2013/269/889 zo dňa 4.03.2013 

 

           C. Ukladá 

 

           1.Výberovej komisii zabezpečiť prípravu podmienok  a samotné výberové konanie na  

    výber  firmy pre  odvoz TKO na obdobie rokov 2013 – 2017 

2. Obecnému úradu zabezpečiť kultúrne podujatia v zmysle plánu na rok 2013 

3. Stavebnej komisii prešetriť neoprávnené postavenie oplotenia na obecnom  

    pozemku p. Myszom 

4. Obci Ždiar / stavebnému úradu / rešpektovať územný plán pri posudzovaní   

     jednotlivých investícii v obci a koordinovať výstavbu tak, aby bol ÚPN dodržaný 

                -opatriť dokumentáciu ZaD č. 14 ÚPN schvaľovacou doložkou 

               - zaslať Z a D č. 14 ÚPN – O , výpis z uznesenia a VZN na Obvodný úrad Prešov 

               - zaslať registračný list na MDV a R SR 

               - zverejniť záväznú časť Z a D č. 14 ÚPN – O doručením dotknutým organom štátnej  

                  Správy  

               -zverejniť záväznú časť Z a D č. 14 ÚPN .O vyvesením na úradnej tabuli na 30 dní 

  

D. Súhlasí 

 

              1.S návrhom vyhodnotenia pripomienok podaných v rámci prerokovania ZaD 

                  č. 14 ÚPN-O 

 

E. Zamieta 

 

            1. Žiadosť na opätovné napojenie svetiel pri rodinnom dome Pavla Bekeša č. 415  

            2. Prevedenie  demontáže  jestvujúceho osvetlenia na náklady obce, nakoľko dané  

                osvetlenie nie je majetkom obce. 

 

           F. Doporučuje 

             

           1.Zvolať občanov zaoberajúcich sa cestovným ruchom za účelom informovať ich o  

               výsledkoch činnosti OOCR T-S-P a ďalšej spolupráce v rozvoji CR v obci. 



           2.  Zabezpečiť realizáciu evidencie hrobových miest  

  

 

                   G. Záver  

 

1 Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného 

                   zasadania,  ktoré sa bude konať v plánovanom termíne 23.04. 2013  o 16,00 hod. 

               2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

 

 

 

 

 

 

 

               Ždiar 19.03.2013                                                      Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

            

 

 

 

 

    Overovateľ uznesenia: Monika  Kriššáková 

 


