
                                                          OBEC ŽDAR  
 

UZNESENIA 
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 12.12 .2014 o 16. 00 hod. na Obecnom úrade v 

Ždiari 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.00 hod. 

Rokovanie viedol : Mária Záchvejová / predsedníčka volebnej komisie /  

                                Ing. Pavol Bekeš – starosta obce  

 

        UZNESENIE  č.1/2014 

Voľby do orgánov samosprávy Obce Ždiar 

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
 

          A. Berie na vedomie  
 

1. Výsledky voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie starostu obce 

3. Informáciu o konaní volieb do samosprávy 

            4.   Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

 

          B . Konštatuje, že  
1. Novozvolený starosta obce Ing. Pavol Bekeš zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva : 

- Andrášová Mária 

- Blaščáková Jarmila 

- Burger Róbert Ing.Arch. 

- Mačák Vladimír Mgr. 

- Vojtaššák Milan 

- Zoričáková Otília 

- Zoričák Štefan Ing. 

 

           C . Poveruje  
                   1.Poslankyňu Andrášovú Máriu  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného  

                      zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  

                      tretia veta  a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení 

                      v znení neskorších predpisov. 

        

           D. schvaľuje 
       1 sobášiacich  - starostu obce Ing. Pavla Bekeša    

                                 poslancov Máriu Andrášovú a Mgr.  Mačáka Vladimíra  

 

          E.  Zriaďuje  



            1.Obecnú radu   

            2. Komisie obecného zastupiteľstva : 

 

                2.1.Komisia ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry, rozvoja,   

                  sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

                                

     2.2.Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry,  

        požiarnej ochrany, služieb a verejného poriadku 

                    

      2.3.Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so  

                     zákonom 357/2004 Z.z. 

                

             F . volí  
                  1. členov obecnej rady 

                 -  Blaščáková Jarmila 

                 -  Andrášová Mária 

                 -  Burger Róbert Ing. 

       

                    2. za predsedov  komisií OcZ: 

                   -   Andrášová Mária - Komisia ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže,  

                       športu, kultúry,  rozvoja,  sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

                   

                   -   Burger Róbert Ing. - Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej  

                        infraštruktúry, požiarnej ochrany, služieb a verejného poriadku 

 

                   -   Andrášová Mária - Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných  

                       funkcií v súlade so zákonom 357/2004 Z.z. 

 

                   3. členov komisií OcZ 

                   - Komisia ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry, rozvoja,   

                  sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

                  Andrášová Mária 

                  Blaščáková Jarmila 

                  Mačák Vladimír Mgr. 

                  Zoričáková Otília 

                  Olekšáková Jana 

 

                  Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry, požiarnej  

                  ochrany, služieb a verejného poriadku 

                  Burger Róbert Ing. 

                  Vojtaššák Milan 

                  Zoričák Štefam Ing. 

                  Mačák Vladimír Mgr. 

                  Michaláková Blanka Bc. 
 

                   Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so  

                   zákonom 357/2004 Z.z. 

                   Blaščáková Jarmila 

                   Andrášová Mária 

                   Jana Olekšáková 



 

 

UZNESENIE  č.2/2014 
Plat starostu  Obce Ždiar 

  

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
 

              A . určuje 
                         V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

                 pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

                 určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný 

                 plat starostu Ing. Pavla Bekeša -  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  2013  

                 a násobku podľa § 4 ods. 1,  zvýšený podľa  § 4 ods. 2 o 70 %. 

 

 

UZNESENIE  č.3/2014 
Zmeny a doplnky územného plánu  Obce Ždiarč.15 

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
 

              A. schvaľuje 
podľa § 26, odst. 3 a § 27, odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, 

odst. 4, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov: 

1.Zmeny a doplnky č. 15  územného  plánu obce (ÚPN-O) Ždiar 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

zmeneného a doplneného ÚPN-O Ždiar; 

B. súhlasí 

s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania  návrhu zmien a doplnkov 

Územného  plánu obce Ždiar; 

C .ukladá starostovi obce  

v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstaranie zmien a doplnkov ÚPN-O: 

1. Zabezpečiť v súlade s § 6, odst. 8 zákona  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 k  záväzným častiam 

Územného  plánu obce Ždiar.  

2. Zverejniť, v súlade s § 27, odst. 4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť 

Územného plánu obce Ždiar vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým 

orgánom štátnej správy. 

 

 

 

3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkov č. 15 ÚPN-O schvaľovacou 

doložkou v súlade s  § 28, odst.1 stavebného zákona 



4. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného  listu a 

zaslať ho na MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení. 

5. Zabezpečiť v súlade s  § 28, odst. 4 stavebného zákona uloženie dokumentácie zmien 

a doplnkov č. 15 územného  plánu obce Ždiar: na Obecnom úrade Ždiar, na stavebnom 

úrade obce a na Obvodnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky. 

 

UZNESENIE  č.4/2014 
Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku 

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
 

 A. schvaľuje 

  1.  Prenájom  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa   nebytových priestorov v budove       

zdravotného strediska č. 261 na 2. nadzemnom podlaží o výmere 110 m2 pre prevádzku 

„ Lekáreň Ždiar „   na dobu určitú do 31.12.2016 / príloha /pre Mgr. Nosálovú Ivonu, 

Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 

 

UZNESENIE  č.5/2014 
Odmeňovanie poslancov OcZ 

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
 

 A. schvaľuje 

1.   Smernicu o odmeňovaní poslancov OcZ v Ždiari / príloha /     

B.  ruší     

             1. Smernicu o odmeňovaní poslancov z 29.04. 2014  v celom rozsahu      

     

            UZNESENIE  č.6/2014 

            VZN č.3 

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            A. schvaľuje         

            1.   Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar č.3 o zneškodňovaní odpadových vôd  

                 podľa miestnych podmienok na území obce Ždiar. / príloha / 

           B . ruší 

           1. VZN č. 2 / 2008 zo dňa 30.04.2008 o zneškodňovaní žúmp na území obce Ždiar                 

 v celom  rozsahu       

 

 UZNESENIE  č.7/2014 

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
 

 A. schvaľuje 

1.  Plán práce a zasadaní OcZ na rok 2015 / príloha / 



2. Kultúrne a športové podujatia v obci Ždiar na rok 2015 / príloha / 

              

  Záver  

              1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho OcZ,  ktoré sa bude  

                  konať v plánovanom termíne / február 2015 / 

              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

                Ždiar 12.12.2014                                                     Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Overovateľ uznesenia: M . Andrášová 

               Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 

 


