
                                                          OBEC ŽDIAR 

                                                           UZNESENIE  

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 15. 12. 2015 o 16. 00 hod. na obecnom úrade.
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.00 hod.
Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce 

Uznesenie  OcZ č.56/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
 berie na vedomie 

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Ospravedlnenie z neúčasti poslankyne Otílie Zoričákovej a poslanca                         

Ing. Štefana Zoričáka
3. Informáciu o zákone o odpadoch
4. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 
5. Informáciu o právnych veciach obce
6. Informáciu o stave riešenia pohľadávky voči p. Harcekovi
7. Informáciu o vykonaných kontrolách na projekte a ich výsledkoch
8. Informáciu o kolaudácii 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 výstavbe cyklochodníka
12. Informáciu o konaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
13. Informáciu o spôsobe riešenia podaného projektu na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia
14. Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2018

    B . Schvaľuje

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie 
2. Overovateľa zápisnice
3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie  OcZ č.57/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 7 / príloha /

Uznesenie  OcZ č.58/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
schvaľuje



VZN obce č. 2 / 2015 o nakladaní s komunálnymi odpadni  a drobnými stavebnými 
odpadni na území obce Ždiar

Uznesenie  OcZ č.59/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
schvaľuje

VZN obce č. 3 / 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady

Uznesenie  OcZ č.60/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
schvaľuje

Rozpočet na rok 2016 / príloha / bez programového opatrenia

Uznesenie  OcZ č.61/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
schvaľuje

Ukončenie právneho vzťahu voči fy. Harcek a spol. z dôvodu neefektívnosti
nákladovosti na vymáhanie a reálnej možnosti vymoženia pohľadávky.

Uznesenie  OcZ č.62/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
schvaľuje
                   Stratégiu CLLD "Od Tatier k Dunajcu" Miestnej akčnej skupiny Tatry - Pieniny LAG 
                    vypracovanú v rámci PRV opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci 
                    iniciatívy LEADER.

Uznesenie  OcZ č.63/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
  ruší   

VZN obce zo dňa 13.12.2012 o nakladaní s komunálnymi odpadni  a drobnými 
           stavebnými odpadni na území obce Ždiar uznesenie č. 9/2012

Uznesenie  OcZ č.64/ 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
ruší



     VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady zo dňa 
13.12.2012,  uznesenie č. 9/2012.

           
   C. Záver 

              1 .Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho OcZ,  ktoré sa bude
                  konať v plánovanom termíne / február 2016 /
              2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

                Ždiar 15.12.2015                                                   Ing. Bekeš Pavol
                                                                                                    starosta obce

            Overovateľ uznesenia: Andrášová Mária
            Zapisovateľ :                Jana Olekšáková
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