
                                                          OBEC ŽDIAR 

                                                           UZNESENIE  

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari.

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 23.02.2016 o 16. 00 hod. na obecnom úrade.
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.45 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. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

          berie na vedomie 

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
2. Ospravedlnenie z neúčasti poslankyne Jarmily Blaščákovej
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 žiadosti na riešenie vodného a bezpečnostného stavu na ceste 1/66
7. Informáciu o priebehu riešenia opravy mosta na Odbočke
8. Informáciu o zaslaní žiadosti o doplnenie hasičskej techniky
9. Informáciu o zonácii Vysokých Tatier
10. Informáciu o zaradenia osôb určených do systému vyrozumenia na rok 2016
11. Informáciu o umiestnení staničiek na odpad zabezpečených proti medveďovi
12. Informáciu o orezaní stromov okolo ciest
13. Informáciu o fungovaní spoločného stavebného úradu
14. Informáciu o zakúpení osobného auta / Škoda /pre obec a vyradenia auta / Passat /
15. Informáciu o prenájme obecného bytu na dobu určitú 
16. Informáciu o podnete mesta Vysoké Tatry na zásahy do vodného toku v Bachledovej 

doline
17. Informáciu o výstavbe optických sieti do Tatranskej Javoriny
18. Informáciu o priebehu príprav volieb do NR SR
19. VZN č. 52/2015 PSK , 47/ 2015, 49/2015
20. Správu práva o činnosti oddielov a záujmových združení
21. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
22. Správu o zbere TKO za rok 2015
23. Správa o hospodárení za rok 2015



24. Správu o inventarizáciu k 31.12.2015
25. Správu o hospodárení za rok 2015 ZŠ s MŠ
26. Správu o prioritných potrebách obce 
27. Správu o zdravotnej a sociálnej starostlivosti obce na rok 2016

Uznesenie č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            schvaľuje
Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 1 / príloha /

             Uznesenie č. 67/2016

            Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
            schvaľuje

VZN obce č. 1 / 2016  o vodení a držaní psov na území obce Ždiar

Uznesenie č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            schvaľuje
Rozvoz obedov zo Školskej jedálne  pre seniorov odkázaných na pomoc iných.

Uznesenie č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            schvaľuje

Vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v poslaneckých obvodoch podľa 
rozdelenia  / príloha /

 
Uznesenie č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje                                                 

Zakúpenie mrazacieho boxu do domu smútku

Uznesenie č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje                                                 

Uzavretie zmluvy na separovaný zber s firmou Envi-Pack

Uznesenie č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            schvaľuje
Plán zasadaní komisií OcZ
Uznesenie č. 73/2016



Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            schvaľuje
Súhlasné stanovisko obce na prenájom múzea medzi Ľubomírom Nemešanym a Petrom 
Michalákom  podľa nájomnej zmluvy z 1.11.2012 čl.5, bod 16.

Uznesenie č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            schvaľuje
Vypracovanie nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2026

Uznesenie č. 75/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

            schvaľuje

Podnikateľské subjekty, ktoré nemajú zaplatenú daň z ubytovania za rok 2015, nebudú 
zverejnené na internetovej stránke obce

Uznesenie č. 76/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

 neschvaľuje                   

Výstavbu stanice na tankovanie a uskladnenie  nafty „ Nádrž na PHM „ na 
 pozemku par. č. 1969/9, nakoľko OcZ neboli predložené požadované materiály pre  
zaujatie stanoviska

Uznesenie č. 77/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

           neschvaľuje
Výstavbu verejného osvetlenia na Antošovskom vrchu k nehnuteľnosti č. 59 a 60, 
nakoľko rekonštrukcia je ukončená a v tej časti sa nepočíta s výstavbou osvetlenia.

Uznesenie č. 78/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

           ruší   
     VZN obce zo dňa  21.02.2012 „ VZN o podmienkach držania psov na území obce Ždiar č. 

1/2012.

           Záver 

             1.Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho OcZ,  ktoré sa bude 
                  konať v plánovanom termíne /apríl 2016 /
            



  2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

                Ždiar 23.2.2016                                                       Ing. Bekeš Pavol
                                                                                                      starosta obce

            Overovateľ uznesenia: Ing. Róbert Burger
            Zapisovateľ :                Jana Olekšáková
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