
                                                          OBEC ŽDAR  
 

                                                           UZNESENIE  č. 23 

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari, 

ktoré sa konalo dňa 23.04.2013 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  

3. +Informácia o stave hospodárenia od začiatku roka 2013 

4. Informáciu o priebehu verejnej súťaže na odvoz TKO 

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

6. Informáciu o krízovom stave fungovania ČOV 

7. Informáciu o podaní a realizácii projektov / Žiadosti – Envirofond, Dobudovanie 

kultúrnej infraštruktúry, Evidencia hrobových miest, / 

8. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách 

9. Informáciu o priebehu zabezpečovania jarného upratovania obce 

10. Informáciu o oprave dopravného značenia v obci  

11. Informáciu o súdnom pojednávaní s firmou Harcek a ďalších právnych veciach obce 

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

kalamity 

13. Informáciu o pílení stromov na cintoríne 

14. Správu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so 

zákonom 357/2004 Z.z. 

15. Informáciu o riešení občanov, ktorí majú vlastný zdroj vody a neplatia stočné 

16. Výsledok zistení šetrení PZ a IP pri mimoriadnej udalostí z 2.01.2013, že nebolo 

zavinenie zo strany poškodeného / zamestnávateľa/  

17. Podpísanie zmlúv : 

– Mandátna zmluva s Advokátskou kanceláriou JUDr. SIDOR, s.r.o. č. 09/2013 

                  -  Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 10/2013 

                  -  Zmluvu o dielo č- 11/2013 

 

           B . Schvaľuje 

 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 

4. VZN č.4  o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania CVČ 

pôsobiacich v obci a mimo územia obce 

5. Podanie žiadosti na výrub stromov na cintoríne 

6. Podanie súdnemu exekútorovi prípad odstránenia čiernej stavby p. Maličkej Poprad po 

uplynutí 3 ročnej lehoty. 

7. Prenájom sociálneho bytu v zdravotnom stredisku Mgr. Gabriele Krasuľovej na dobu 

určitú do 30.06.2014. 



8. Poskytnutie finančnej dotácie ZŠ na realizáciu osláv 50. výročia založenia ZŠ vo 

výške 500 eur. 

9. Prerokovanie platu starostu obce Ing. Pavla Bekeša  v zmysle  zákona č. 253/1994  

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov. OcZ potvrdzuje  plat starostu v zmysle uznesenia č. 14 

z 26.06.2012  t.j. určuje plat  podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky kalendárny rok 2012 

a násobku podľa § 4 ods. 1,  zvýšený podľa  § 4 ods. 2 o 60 %. 

10. Účasť starostu obce na rokovaní 24. snemu Združenia miest a obcí v termíne 

28 – 29.05. 2013 v Nitre a zaplatení účastníckeho poplatku a ubytovania. 

11. Vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie pre spoločnosť 

TIPSPORT SK, a.s. Murgašová  3, Žilina, IČO 36436861 na adrese Ždiar 288, 059 55 

Ždiar 

12. Uzavretie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena pre SPP – distribúcia, 

a.s. Mlynské nivy 44/b,IČO 35 910 739  

- trpieť na pozemkoch uloženie plynárenského zariadenia, jeho prevádzku a údržbu,   

- prechod  a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena.  

 

 

           C. Ukladá 

 

           1.Komisii  výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry na základe žiadosti    

    J. Bekeša č. d. 153 

               -  vykonať obhliadku vytvorenia nelegálnej skládky odpadu pri dome č. 153  za účasti  

                   sťažovateľa a p. Patakyovej. 

               -  vykonať obhliadku likvidácie kalov z domu č. 153 

               -  vykonať obhliadku likvidácie TKO pre neplatenie za odvoz TKO č. 153 

            2. Obecnému úradu účtovať zvýšenie nájmu o mieru inflácie u zmlúv, ktoré majú 

                 inflačnú doložku uvedenú v zmluve.   

3.Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry riešiť odvádzanie 

   povrchových vôd na obecnú cestu u P. Bekeš , V. Bekeš, Š. Bekeš, O. Bekeš, Pekarčík,  

   Pirog 

4. Stavebnému úradu vyzvať vlastníka stavby č. 275- Mária Fabianová, Andrej Andráš,   

    JUDr. Paulína Kapusniaková, Ing. Anton Andráš, Lýdia Andrášová k odstráneniu  

    rozpadávajúcej sa stavby ohrozujúcej životy občanov. 

  

D. Nemá námietky  

 

1. Obec Ždiar nemá námietky k oznámeniu o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie 

povolenia realizácie vodnej stavby : Záchyt prameňa Bachledová dolina v Ždiari, 

v katastrálnom území Ždiar 

 

           E. 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. 

 

 



      

          F. Záver  

 

              1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného 

                 zasadania,  ktoré sa bude konať v plánovanom termíne 25.06.2013  o 16,00 hod. 

               2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ždiar 23.04.2013                                                      Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

              

 

 

  Overovateľ uznesenia: Mgr. Vladimír Mačák 

 


