
                                                          OBEC ŽDIAR  

                                                           UZNESENIE   
 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 28.06.2016 o 16. 00 hod. na obecnom úrade. 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18, 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. 87/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  
 

          berie na vedomie  

        

1. Účasť  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny 

2. Ospravedlnenie z neúčasti Mgr. Vladimír Mačák, Ing. Róbert Burger 

3. Informáciu o jednotlivých jednaniach a plánovaných  služobných cestách starostu  

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

5. Informáciu o priebehu riešenia opravy mosta na Odbočke 

6. Správu o prioritných potrebách obce  

7. Mandátnu zmluvu na právne služby obce 

8. Zmluvu  o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 

9. Informáciu o výmennej družbe v cestovnom ruchu medzi mestom Eger a obcou Ždiar 

10. Informáciu o kontrole na úseku CO 

11. Informáciu o konaní valného zhromaždenia PVS Poprad 

12. Informáciu o výberovom konaní na odvoz TKO na rok 2016 

13. Správu hlavného kontrolóra za rok 2015 

14. Správu audítora za rok 2015 

15.  Kolektívnu zmluvu na rok 2016 

16.  Konanie kultúrnych akcii 24.07.2016 – Deň hasičov, 31.07.2016 Záprahové preteky 

a GFS 13. -14. 08.2016 

17. Zápisnicu zo šetrenia komisie OcZ 

18. Informáciu o riešení možnej výstavby  kanalizácie 

 

Uznesenie č. 88/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

              schvaľuje 
 

Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 3 / príloha / 

 



 

Uznesenie č. 89/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

 schvaľuje 
 

Zabezpečenie futbalového turnaja  dňa 10.07.2016 

 

Uznesenie č. 90/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
Riešenie zmeny územného plánu na základe žiadosti občanov a obce Ždiar, začať v 

jeseni 2016. 

 

Uznesenie č. 91/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
Pracovnú cestu starostu obce do Talianska v mesiaci október. 

   

Uznesenie č. 92/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

              schvaľuje 
Garážovanie auta PP 282 DF na parcele č. 1439 k.ú. Ždiar  za účelom zabezpečovania 

MÚ.  

 

 Uznesenie č. 93/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

 schvaľuje 
Predloženie ŽoNPP na RO pre OP KŽP : 

- Zberný dvor – Ždiar 

- Kód výzvy – OPKZP –PO1-SC111-2016 – 10 

- Spolufinancovanie vo výške 5 % z predloženého projektu, čo predstavuje sumu       

26.000,-  EUR. 

 

Uznesenie č. 94/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad. 

 

 

           Uznesenie č. 95/2016 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

schvaľuje 
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015 a zisk vo výške 631 304,61 EUR 

vysporiadať v prospech účtu č. 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov a zároveň účtovne upraviť časové rozlíšenie kapitálového transferu 

v roku 2016. 

 

 

             

 Záver  



 

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

bude  konať v plánovanom termíne / september 2016 / 

2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ždiar 28.06.2016                                                       Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Overovateľ uznesenia: Otília Zoričáková 

            Zapisovateľ :                Jana Olekšáková 

 


