
                                                          OBEC ŽDIAR 

                                                           UZNESENIE  

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 29. 11. 2016 o 16. 00 hod. na obecnom úrade.
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.00 hod.
Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
              schvaľuje

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

Uznesenie č. 107/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

          berie na vedomie 
      

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu 
3. Informáciu o právnych veciach obce
4. Informáciu o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch / audit /
5. Informáciu o žiadosti na riešenie vodného a bezpečnostného stavu na ceste 1/66
6. Informáciu o priebehu riešenia opravy mosta na Odbočke
7. Informáciu o plánovanej výstavbe cyklochodníkov
8. Informáciu k činnosti záujmových zložiek v obci
9. Informáciu o príprave projektov na rozvoj obce
10. Informáciu o riešení cesty na parcele č. 603/2
11. Informáciu o výsledku žiadosti hasičskej techniky
12. Informáciu o žiadosti o vybudovanie vodovodu do Bachledovej doliny
13. Informáciu o členstve v OOCR T-S-P, Tatry – Pieniny LAG
14. Informácie o žiadostiach občanov
15. Správu o priebežnom plnení rozpočtu obce k 29. 11. 2016
16. VZN PSK č. 55 / 2015
17. Informáciu o priebehu verejnoprospešných prácach 
18. Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019
19. Návrh VZN o miestnom rozvoji
20. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za domový odpad a drobné 

stavebné odpady
21. Plán soc. starostlivosti na rok 2017
22. Návrh rozvoja obce preneseného do ÚP

          

           Uznesenie č. 108/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 



schvaľuje
Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 5 / príloha /

           Uznesenie č.109/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje
Zabezpečovanie soc, služieb na rok 2017  / príloha /

           Uznesenie č. 110/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje
Plán rozvoja obce na rok 2017 / príloha /

           Uznesenie č. 111/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje
Príspevok v sume 10 eur na člena pre Jednotu dôchodcov na rok 2017

 
           Uznesenie č. 112/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje
Príspevok v sume 45 EUR na člena pre žiakov Ski TEAM Ždiar na rok 2017

 
           Uznesenie č. 113/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje
Plán zasadaní OcZ na rok 2017

           Uznesenie č. 114/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

ruší
Uznesenie OcZ č. 9 / 2015 zo dňa 24.02.2015.

           Uznesenie č.115/2016
           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
           ukladá

Zvolať zasadnutie komisie pre riešenie žiadosti ČZ ÚP na 14.12. 2016

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

sa bude  konať v plánovanom termíne / 15 . 12. 2016 /.
2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

        Ždiar 29.11.2016                                                                    Ing. Bekeš Pavol
                                                                                                           starosta obce

            Overovateľ uznesenia: Ing. Róbert Burger
            Zapisovateľ :                Jana Olekšáková
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