
                                                          OBEC ŽDIAR  
 

                                                           UZNESENIE   

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

 

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

 

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 27.09.2016 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. 96/2016 

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 

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 výstavbe cyklochodníka 

8. Informáciu o príprave projektov na rozvoj obce 

9. Plán práce ZŠ s MŠ  na rok 2016-2017                                     

10. Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za I. polrok 2016                               

11. Správu o priebežnom plnení rozpočtu obce k 27.09.2016 

12. VZN PSK č. 54 / 2015 

13. Informáciu o úspornom vypínaní obecného osvetlenia od 1.10. 2016 od 24.00 hod. do 

4.00 hod. do 23.12.2016. 

14. Informáciu o priebehu verejnoprospešných prácach  

 

 

Uznesenie č. 97/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
 

Plán zimnej údržby na rok 2016 – 2017 / príloha / 

 

 



Uznesenie č. 98/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Ždiar / príloha / 

 

Uznesenie č. 99/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
 

Prípravu a podanie projektu na cezhraničnú spoluprácu „ Zachovanie dedičstva 

Goralov na Slovensko – poľskom pohraničí.  

 

 

Uznesenie č. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
 

Nákup vianočných ozdôb na elektrické stĺpy 

  

 

Uznesenie č. 101/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

           ukladá 

 

1. OcÚ zverejniť vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od  

1.10. 2016 do odvolania. 

2. OcÚ vyzvať ubytovateľov na zaplatenie dane z ubytovania. 

 

Uznesenie č. 102/2016 

     Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

ukladá 
1.Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry,  požiarnej 

ochrany, služieb a verejného poriadku vyriešiť vytekanie hnojovice do budovy 

Stacionára . 

2. Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry, požiarnej   

ochrany, služieb a verejného poriadku zvolať občanov od súpisného čísla 413 po 

penzión Strachan za účelom vysporiadania rekonštrukcie rigolov a obecnej cesty. 

 

 

Uznesenie č. 103/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

 ukladá 
1. Stavebnému úradu vykonať štátny stavebný dohľad na stavbe p. Levčíka 

 

      Uznesenie č. 104/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

            schvaľuje 
1.Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 4 / príloha / 

 



 

 

 

             

  D. Záver  

 

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

sa bude  konať v plánovanom termíne / November 2016 /. 

2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

        Ždiar 27.09.2016                                                                    Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

            Overovateľ uznesenia:Mária Andrášová .................................................. 

          

    Zapisovateľ :   Jana Olekšáková   ................................................................ 

 


