
                                                          OBEC ŽDAR  
 

                                                           UZNESENIE   
 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 24.02 .2015 o 16. 00 hod. na obecnom úrade 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.00 hod. 

Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce  

 

Uznesenie  OcZ č.8 / 2015 

 Obecné zastupiteľstvo v Ždiari : 
 

          A. Berie na vedomie  
 

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

2. Ospravedlnenie neúčasti hlavného kontrolóra obce Ždiar a poslankyňu Jarmilu 

Blaščákovú 

3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

4. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 

5. Správu o hospodárení za rok 2014 ZŠ s MŠ  

6. Správu o hospodárení obce za rok 2014 

7. Správu o inventarizácii majetku obce 

8. Správu o realizácii projektov 

9. Správu o realizácii soc. starostlivosti v obci 

10. Správu o činnosti oddielov a združení v obci 

11. Správu o stave PO,CO 

12. Správu o vývoji zberu TKO 

13. Informáciu o oznámení, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov podľa ústavného 

zákona č. 357/2004 Z.z. 

14. Informáciu o jednaní s p. Bekešovou o odstránení stánku Ovomix, o súdnom 

pojednávaní s firmou p. Harceka  

15. Informáciu o riešení zväčšenia kapacity odtokového kanála prechádzajúceho cez 

pozemok Úradu vlády SR 

16. Prerokovanie výsledku auditu  verejného osvetlenia 

17. Informáciu o oprave obecnej cesty po zime 

18. Informáciu o výsledkoch zasadaní OOCR T-S-P, LAG P-T, PVS Poprad, RZPO 

Spišská Belá 

19. Informáciu o VZN PSK č. 40/2014 a č. 41/2014, č. 44/2014.  

20. Informáciu o presune financií medzi položkami v rozpočte obce 

21. Informáciu o podaní žiadosti na envirofond 

22. Informáciu o následnej kontrole na úseku PO 

23. Informáciu o VZN PSK č. 42/2014 

 

         B. Konštatuje ,že 

 



          1.Účasť poslancov na zasadaní OcZ je  85 % z celkového počtu zvolených poslancov  

              a teda zasadnutie je uznášania schopné. 

 

          C . Schvaľuje 
 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie  

2. Overovateľa zápisnice 

3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie OcZ  č. 9 / 2015 

ČZÚP 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

A.  schvaľuje, že 
Čiastkové zmeny ÚP sa budú riešiť  v roku 2017 a ukončenie procesu bude v roku 2018. 

 

Uznesenie OcZ  č.10/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

A.  schvaľuje 
podanie žiadosti o rozšírenie kapacít MŠ a spolufinancovanie daného projektu 

z financií obecného rozpočtu. 

 

   Uznesenie OcZ  č. 11 / 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

A.  schvaľuje 
                     vypracovanie nového  PHSR obce Ždiar v zmysle nových požiadaviek obce  a  

                      nového prijatého zákona. 

        

Uznesenie OcZ  č.12 / 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

A.  schvaľuje 
Realizáciu prác a ich  financovanie na dokončenie projektu Regenerácie sídiel 

 

Uznesenie OcZ č.13/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

A.  schvaľuje 
Plán zasadaní komisii OcZ  / príloha / 

 

Uznesenie č.14/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

A.  schvaľuje 
vykonanie preventívnych kontrol na úseku pred požiarmi podľa plánu preventívnych 

kontrol.  / príloha / 

 



T : do konca mája 2015                                                      Z : poslanci OcZ a členovia  

                                                                                                 DHZ obce Ždiar 

 

    

Uznesenie  OcZ č.15/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

      A. poveruje 
 

1. Starostu obce pri riešení spoločného stavebného úradu vo Svite trvať na zachovaní 

doteraz dohodnutých podmienok. 

2. Starostu obce riešiť s OOP Ždiar zvyšujúci sa prejazd kamiónov cez obec, kde je 

prejazd kamiónov zakázaný.  

3. Starostui obce riešiť s OOP Ždiar parkovanie áut na obecných cestách, kde je 

zakázané parkovanie dopravným značením. 

    

                  D. Záver  

 

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

                  konať v plánovanom termíne / 28. apríla 2015 o 16.00 hod. / 

              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

                Ždiar 24.02.2015                                                   Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Overovateľ uznesenia: Ing. Burger Róbert  

               Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 

 


