
                                                          OBEC ŽDIAR  
 

                                                           UZNESENIE   

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 15. 12. 2016 o 16. 00 hod. na obecnom úrade. 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.15 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. 116/2016 

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 žiadosti na riešenie vodného a bezpečnostného stavu na ceste 1/66 

5. Informáciu o priebehu riešenia opravy mosta na Odbočke 

6. Informáciu o plánovanej výstavbe cyklochodníkov 

7. Informáciu o príprave projektov na rozvoj obce 

8. Informáciu o riešení cesty na parcele č. 603/2 

9. Informáciu o výsledku žiadosti hasičskej techniky 

10. Informáciu o vykonaní inventarizácie majetku obce 

11. Informáciu o žiadosti o vybudovanie vodovodu do Bachledovej doliny 

12. Informácie o žiadostiach občanov / Kovalčíková, Troppová / 

13. Informáciu o dokončení rekonštrukcie fasády na budove zdravotného strediska 

 

Uznesenie č. 117/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

       schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 6 / príloha / 

 

Uznesenie č. 118/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

       schvaľuje 
      VZN č.2  o miestnych daniach a miestnom poplatku za domový odpad a drobné 

      stavebné odpady 

 

 



 

Uznesenie č. 119/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

       schvaľuje 
Rozpočet na rok 2017 bez programového rozpočtovania. 

 

Uznesenie č. 120/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

       schvaľuje 
 

Predlženie nájmu skladovacieho priestoru pre Mgr. Jána Stropkaia, Ždiar č. 257 

v budove zdravotného strediska č. 261 na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 za 

pôvodných podmienok.  

 

Uznesenie č. 121/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

       schvaľuje 
Predlženie nájmu nebytových priestorov pre Mgr. Ivonu Nosálovú, Tatranská 

Lomnica 138, 059 60 Vysoké Tatry v budove zdravotného strediska č. 261, na 

obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 za pôvodných podmienok. 

 

Uznesenie č. 122/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

       schvaľuje 
 

Organizovanie Tatranskej lyžiarskej ligy na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 123/2016 

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

      neschvaľuje 
Návrh VZN o miestnom rozvoji 

 

              D. Záver  

 

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

sa bude  konať v plánovanom termíne / február 2017 /. 

2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

        Ždiar 15.12.2016                                                                   Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

            Overovateľ uznesenia:  Otília Zoričáková 

            Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 

 


