
                                                          OBEC ŽDIAR  
 

                                                           UZNESENIE   
 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 23.06.2015 o 16. 00 hod. na obecnom úrade 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.30   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 neúčasti poslancov - Otília Zoričáková, Ing. Burger Róbert 

3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

4. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 

5. Správu o hospodárení obce za rok 2015 / obdobie 1-5 mesiac / 

6. Správu nezávislej audítorky z overovania účtovníctva, ročnej účtovnej závierky za rok 

2014 

7. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014. 

8. Správu o realizácii projektov. 

9. Informáciu o prerokovaní platu starostu obce. 

10. Správu o vývoji čistoty obce. 

11. Správu o priebehu zabezpečovania kultúrnych a športových podujatí. 

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

zákona č. 357/2004 Z.z. 

13. Informáciu o jednaní s p. Blaščákovou o odkúpení a odstránení stánku Ovomix . 

14. Informáciu o súdnom pojednávaní s firmou p. Harceka  

15. Informáciu o riešení zväčšenia kapacity odtokového kanála prechádzajúceho cez 

pozemok Úradu vlády SR 

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

Spišská Belá 

17. Informáciu o podaní žiadosti na envirofond 

18. Informáciu o realizácii NN a VN prípojky pri penzióne Jánošík 

19. Informáciu o vypracovaní „ Bezpečnostného projektu  informačného systému na 

ochranu osobných údajov. 

 

 

         B. Konštatuje , že 

 

          1.Účasť poslancov na zasadaní OcZ je 71,43 % 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.27 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Účtovný výsledok hospodárenia zisk 59 722,09 € vysporiadať v prospech účtu 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

 

 

Uznesenie č.28/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. 

 

       

Uznesenie č.29 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Rekonštrukciu obecnej cesty II. etapy od Kostola po Strednicu 

 

    

Uznesenie č.30/ 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
VZN č.1/2015   o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane 

nefajčiarov na území Obce Ždiar 

 

Uznesenie č.31 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Čerpanie prekleňovacieho úveru vo výške do 90 000 EUR na projekt 

„ Regenerácia sídiel centra obce „, ktorým budú financované oprávnené náklady 

projektu. 

 

Uznesenie č.32/ 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 3 

 

Uznesenie č.33/ 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Zriadenie záložného práva na pohľadávky z účtu SK 82020000000028 4416 8451  pri 

čerpaní prekleňovacieho úveru. 

 

 



Uznesenie č.34/ 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Odkúpenie stánku Ovomix od p. Blaščákovej za 7 000 EUR. 

 

Uznesenie č.35/ 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

                   ruší  

       VZN č.9 / 2007  o udržiavaní čistoty, ochrane životného  prostredia a o ochrane          nefajčiarov na území Obce Ždiar. 

 

Uznesenie č.36/ 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

                  doporučuje 

                  Starostovi obce prejednať s majiteľmi susediacich pozemkov s obecnou cestou,         

        možnosť odpredania pozemku č. 602/2 pod cestou, ako nepotrebného majetku pre     

        obec inštitútom  osobitného zreteľa 

           

              D. Záver  

 

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

                  konať v plánovanom termíne / september 2015 / 

              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

                Ždiar 23.06.205                                                   Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

               Overovateľ uznesenia: Mgr. Mačák Vladimír 

               Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 

 


