
                                                          OBEC ŽDIAR  
 

                                                           UZNESENIE   
 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 24.11. 2015 o 16. 00 hod. na obecnom úrade. 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.40 hod. 

Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce  

 

Uznesenie  OcZ č.49/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 berie na vedomie  

   

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

2. Ospravedlnenie z neúčasti na OcZ poslankyne Otílie Zoričákovej 

3. Informácia o vývoji zberu TKO za rok 2015  

4. Informáciu o zákone o odpadoch 

5. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu  

6. Informáciu o právnych veciach obce 

7. Informáciu o vykonaných kontrolách na projekte a ich výsledkoch 

8. Informáciu o rekonštrukcii NN vedení v obci 

9. Informáciu o žiadosti na riešenie vodného a bezpečnostného stavu na ceste 1/66 

10. Informáciu o priebehu riešenia opravy mosta na Odbočke 

11. Informáciu o riešení cesty na Antošovskom vrchu / parcela č. 602 / 

12. Informáciu o výstavbe cyklochodníka 

13. Informáciu o čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 

14. Informáciu o otvorenom liste obyvateľov Antošovského vrchu 

15. Informáciu o činnosti a hospodárení spoločného stavebného úradu Svit 

16. Informáciu o zvýšení limitu pre verejné obstarávanie bežných tovarov dostupných na 

trhu 

17. Informáciu o výsledku kontroly Okresnej prokuratúry v Poprade na vydávanie 

 kolaudačných rozhodnutí  

18. Informáciu - sťažnosť Márie Mačákovej 

19. Informáciu - sťažnosť Rudolfa  Vanca  

20. Informáciu o zatriedení DHZ a činnosti DHZ 

21. Informáciu o činnosti OOCR T-S-P 

22. Informáciu o výsledkoch auditu vykonanú nezávislým audítorom  

23. Informáciu o spôsobe riešenia podaného projektu na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia 

24. Návrh rozpočtu na rok 2016  

25. Návrh rozpočtu výhľadovo na roky 2017 – 2018 

26. Návrh PHSR na roky 2015 – 2022 

27. Návrh aktivít rozvoja obce na rok 2016 

28. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Ždiar 



29. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

    B . Schvaľuje 
 

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie  

2. Overovateľa zápisnice 

3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie  OcZ č.50/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 6 / príloha / 

 

    

Uznesenie  OcZ č.51/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Program a termíny zasadaní obecného zastupiteľstva / príloha / 

 

Uznesenie  OcZ č.52/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
Poskytnutie dotácie vo  výške  40 EUR  pre Life Academy, s,r,o – súkromné centrum 

voľného času v zmysle CZN obce Ždiar. 

 

 

Uznesenie  OcZ č.53/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje 
PHSR na roky 2015 - 2020 

 

Uznesenie  OcZ č.54/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            ukladá 

 

1. Referátu ekonomiky zabezpečiť poskytnutie dotácie na CVČ - Life Academy, 

s.r.o. Poprad v zmysle VZN č. 4/2013. 

 

Uznesenie  OcZ č.55/ 2015  
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            konštatuje,že 

 

2.  Uznesenie č. 45/2015, bod 2 – nebolo splnené 

3.  Uznesenie č. 46/2015             - nebolo splnené 

 

           

              D. Záver  

 

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

                  konať v plánovanom termíne / 15.12.2015 / 



              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

                Ždiar 24.11.2015                                                     Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Overovateľ uznesenia: Ing. Štefan Zoričák 

            Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 

 


