
                                                          OBEC ŽDAR  
 

                                                           UZNESENIE   
 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 05.05 .2015 o 16. 00 hod. na obecnom úrade 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.30 hod. 

Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce  

    

Uznesenie  OcZ č.16/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 

A/ berie na vedomie  
1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 

4. Správu o realizácii projektov 

5. Správu o vývoji zberu TKO 

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

zákona č. 357/2004 Z.z. 

7. Informáciu o jednaní s p. Bekešovou o odstránení stánku Ovomix o súdnom 

pojednávaní s firmou p. Harceka  

8. Informáciu o oprave obecnej cesty po zime 

9. Informáciu o zabezpečení čistoty obce 

10. Informáciu o VZN PSK č. 46/2014 a č. 45/ 2014 

11. Informáciu o presune financií medzi položkami v rozpočte obce 

12. Informáciu o nájomných zmluvách  

13. Informáciu o nákladoch na zimnú údržbu 

14. Informáciu o hasičskej výpomoci pre obec Tatranská Javorina 

15. Informáciu o spôsobe oznamovania protispoločenskej činnosti  

16. Informáciu o vydaní rozhodnutia vypúšťania prečistených vôd z ČOV do povrchových 

vôd toku Biela. 

17. Informáciu o podpísaní zmluvy na realizáciu pripojenia žiadateľov na NN prípojku 

a výstavbu trafostanice 

18. Informáciu o návšteve Bieloruskej delegácie v našej obci 

19. Informáciu o plánovaných kultúrnych podujatiach   

 

  B / konštatuje , že 

 

          1.Účasť poslancov na zasadaní OcZ je 100 % 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 č.17 / 2015 
      Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

ukladá 
                   Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry, požiarnej  

       ochrany, služieb a verejného poriadku pripraviť novelizáciu  VZN č. 9/20 o  

       udržiavaní čistoty, ochrane životného  prostredia a o ochrane nefajčiarov na území 

       obce Ždiar            Termín : 30.06.2015 

 

Uznesenie č.18/ 2015 
                   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
zníženie nájmu  za prenájom múzea 50 % a započítanie prác na rekonštrukcii a údržbe 

Ždiarskeho domu s nájmom. 

Termín : stály                                                                   Z : ekonomický referát 

Uznesenie č. 19 / 2015   
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
OcÚ zabezpečiť vypracovanie ponuky na rekonštrukciu tretej jamy ČOV . 

                  Termín : 30.08.2015                                                            Z : referát rozvoja 

 

Uznesenie č. 20/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
zabezpečiť realizáciu prác na rekonštrukcii dažďových zvodov a rín na  budove MŠ a 

Polície 

Termín : jún, júl                                                                   Z : OcÚ 

 

Uznesenie č.21/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
zabezpečiť realizáciu opravy mostov / Odbočka 2x, HZ , Polícia, Strednica, 

Antpošovský vrch, Bachledova dolina / 

Termín : máj, jún                                                                  Z : OcÚ 

 

Uznesenie č.22/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
zabezpečiť vyčistenie obecných priekop 

Termín : máj                                                                          Z : OcÚ 

 

Uznesenie č. 23/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
       a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu       

    „Obnova verejného osvetlenia Obce Ždiar“, 

                     b)  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 



c)  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

Termín : ihneď                                                                     Z : referát rozvoja 

                                                                                         

Uznesenie č. 24/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
   Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 . 

 

Uznesenie č. 25/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
vypracovanie  štúdie uskutočniteľnosti a následne projekt na riešenie vodného režimu 

na ceste I/67. 

 

     Uznesenie č. 26/ 2015  
     Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

                  zamieta 
1. Žiadosť o finančnú podporu združeniu občanov Blaščackej doliny 

2. Žiadosť o finančnú podporu na zakúpenie PHM, farieb a naradia pre občanov  

  obyvateľov Antošovského vrchu 

    

                 D. Záver  
 

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

                  konať v plánovanom termíne / 30. júna 2015 o 16.00 hod. / 

              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

                Ždiar 05.05.2015                                                   Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

               Overovateľ uznesenia: Blaščáková Jarmila 

               Zapisovateľ :                Olekšáková Jana 

 


