
                                                          OBEC ŽDAR  
 

                                                      Zípisnica 
 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 12.08 .2014 o 16. 00 hod. na obecnom úrade 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.00 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 poslancov 

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

príloha  

4. Informáciu o právnych veciach obce 

5. Informáciu o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch 

6. Uznesenie OcR 

7. Informáciu o stave riešenia opravy mostu pod cestou na odbočku 

8. Informáciu o riešení dobudovania kanalizačného zberača 

9. Správu o oprave obecných ciest 

10. Informáciu o priebehu rekonštrukcie obecného úradu  

11. Informáciu o pláne práce CO na najbližšie obdobie 

12. Informáciu o jednaní s p. Bekešovou o odstránení stánku Ovomix 

13. Informáciu o vykonaní previerky Okresnej prokuratúry v Poprade s cieľom zistiť stav 

zákonnosti na úseku činnosti obecného zastupiteľstva Obce Ždiar 

14. Informáciu o riešení zväčšenie kapacity odtokového kanála prechádzajúceho cez 

pozemok Úradu vlády SR 

15. Informáciu o priebehu verifikácie povodňových škôd z 15.08.2014 

16. Informáciu o rekonštrukcii NN vedení v obci 

17. Informáciu o montáži meračov vody do obecných bytov 

18. Informáciu o žiadosti na riešenie vodného a bezpečnostného stavu na ceste 1/67 

19. Informáciu o priebehu riešenia opravy mosta na Odbočke 

20. Informáciu o riešení odpredaja cesty na Antošovskom vrchu 

21. Informáciu o priebehu výstavby kanalizačného zberača 

22. Informáciu o priebehu výstavby zastávky pri Sintre 

23. Informáciu o konaní volieb do samosprávy 

 

           B . Schvaľuje 
 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie  

2. Overovateľa zápisnice 

3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 



4. Uznesenie č. 42/2014 

Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 4  

 

Ždiar , dňa 12.08.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

5. Uznesenie č.43/2014 

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Ždiar pre nové funkčné / volebné / obdobie 2014 

-2018 v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. na celý pracovný úväzok. 

 

Ždiar , dňa 12.08 .2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

6. Uznesenie č.44/2014 

Obec Ždiar má  jeden volebný obvod 

Ždiar , dňa 12.08.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

 

7. Uznesenie č.45/2014 

Počet poslancov na nové funkčné obdobie / volebné / 2014 – 2018 v zmysle zákona 

369/1990 Z.z v počte sedem 

Ždiar , dňa 12.08.2014                                                             Ing. Pavol Bekeš 

                                                                                                     starosta obce                 

      

        C . Doporučuje 
 

1. Starostovi obce preveriť možnosť riešenia regulácie potoka Biela v správe 

Štátnych lesov Tatranská Lomnica 

             

              E. Záver  

 

              1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho obecného 

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

              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

                Ždiar 12.08.2014                                                     Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

               Overovateľ uznesenia: Peter Michalák 

          

 

 

       Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 


