
                                                          OBEC ŽDAR  

                                                      Zápisnica  
 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari  

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 29.04.2014 o 16. hod. na Obecnom úrade v Ždiari 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20.45 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. Ospravedlnenie účasti poslanca Valenta Kotarbu 

3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu viď. 

prílohu  

4. Informáciu o priebehu zberu a odvozu TKO za rok 2014 

5. Informáciu o priebehu zimnej údržby za rok 2013/2014 

6. Informáciu o právnych veciach obce 

7. Informáciu o stave podania a priebehu schvaľovacieho procesu podaných projektov 

viď. príloha / Informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok ,, 

Regenerácia sídiel obce „ 

8. Informáciu o zamestnávaní občanov na malých obecných službách a plánu 

zamestnávania občanov v hmotnej núdzi 

9. Informáciu o konaní kultúrnych podujatí do polroka 2014 

10. Informáciu o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch 

11. Informáciu o oznámení o začatí obstarávania a žiadosti o podklady 

12. Informáciu o predložených aktivitách v jednotlivých poslaneckých obvodoch 

13. Informáciu o priebehu príprav volieb do EP 

14. Informáciu o činnosti Občianskeho združenie Tatry – Pieniny LAG 

15. Informáciu o priebehu opravy strechy na ZŠ 

16. Informáciu o priebehu budovania kanalizačných zberačov  

17. Informáciu o DHZ obce Ždiar 

18. Informáciu o VZN PSK č. 37 / 2014,  č. 38/2014. č. 39/ 2014 

19. Uznesenie OcR  

20. Informáciu o organizačnom usporiadaní OcÚ  

21. Uznesenie komisie pre ochranu verejného záujmu 

22. Informáciu o výške spoluúčasti financovania začiatku obecnej cesty do Bachledovej  

doliny 

 

           B . Schvaľuje 
 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie  

2. Overovateľa zápisnice 

3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Uznesenie č. 30/2014 

Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 2  



 

Ždiar , dňa 29.04.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

5. Uznesenie č. 31/2014 

Obec Ždiar sa od 1.1.2014 neriadi Programovým rozpočtovaním 

 

Ždiar , dňa 29.04.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                 starosta obce                 

 

6. Uznesenie č. 32/2014 

Uzavretie zmlúv na vykonanie prác pre obec  / J. Pitoňák, R.  Kriššák, Pavličko,  / 

viď. zmluvy  

 

Ždiar , dňa 29.04.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

 

7. Uznesenie č. 33/2014 

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 2013 

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

 

Ždiar , dňa 29.04.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

 

8. Uznesenie č. 34/2014 

Predaj pozemku č. 603/2 pod obecnou cestou na Antošovskom vrchu za 50 EUR / 

spoluvlastník cesty 

Pri predaji ide o prípad osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pôvodných vlastníkov 

pozemkov použitých na vytvorenie cesty a daná cesta je jediná prístupová cesta na 

priľahlé pozemky. 

 

Ždiar , dňa 29.04.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

 

9. Uznesenie č. 35/2014 

Nákup makadamu na vyspravenie ciest na Antošovský vrch, Blaščacká dolina, 

Monková dolina 

 

Ždiar , dňa 29.04.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

 

10. Uznesenie č. 36/2014 

Vyhotovenie pracovnej štúdie pre výstavbu  centra detského relaxu pri zdravotnom 

stredisku 

 

     Ždiar , dňa 29.04.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 



                                                                                                        starosta obce                 

 

 

       C . Ukladá 
 

            1.Poslankyni Jarmile Blaščákovej dojednať možnosti rekonštrukcie posledného úseku  miestnej komunikácie  v Bachledovej doline s oyvateľmi Bachledovej doliny a majiteľmi    nehnuteľnosti.  

 

       D. Konštatuje ,že 

 

           1. Uznesenie OcZ č. 29 zo dňa 27.02.2014   nie je splnené v bode  C /1, čiastočne C/3 

           2. Obec Ždiar nemá záujem o odkúpenie akcií PVS Poprad, a.s., ktoré sú vo vlastníctve 

               obce Olcnava 

    

        E . Doporučuje 

 

            1.Starostovi obce riešiť bezpečnosť a technický stav cesty 1/67 v úseku Bachledová  

               dolina  – križovatka pri Hasičskej zbrojnici 

            2.Starostovi obce riešiť vybudovanie detského centra relaxu  

 

              

              F. Záver  

 

              1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného 

                  zasadania,  ktoré sa bude konať v plánovanom termíne OcZ / jún 2014/ 

              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

                Ždiar 29.04.2014                                                     Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Overovateľ uznesenia: Monika Kriššáková 

             

 

    Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 

 


