
                                                          OBEC ŽDIAR  
 

                                                           UZNESENIE   

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari. 

 

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 28. 02. 2017 o 16. 00 hod. na obecnom úrade. 

Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20.00  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 

4. Rozšírenie programu o l bod Kultúrne a športové podujatia v obci 

 

Uznesenie č. 124/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

          berie na vedomie  

 

1. Účast  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 plánovanej výstavbe cyklochodníkov 

6. Informáciu o príprave projektov na rozvoj obce 

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

8. Informáciu o výsledku žiadosti hasičskej techniky 

9. Informáciu o vykonaní inventarizácie majetku obce 

10. Informáciu o žiadosti o vybudovanie vodovodu do Bachledovej doliny 

11. Informácia o inventúre ističov 

12. Informácia – OOCR T-S-P 

13. Informáciu o liste od prezidenta republiky 

14. Informáciu o proteste prokurátora Pd 23/17/7706- 3 a Pd 331/16/ 7706-3 

15. Informáciu o podaní výkazu o miestnych komunikáciách 

16. Informáciu o riešení kontroly odvádzania dane z ubytovania v poslaneckých obvodoch  

17. Informáciu z pracovnej porady  zriaďovateľa ZŠ a MŠ  

18. Informáciu o VZN 56/2016  

19. Informáciu o riešení obecnej cesty za Odbočkou a rigola od Odbočky po budovy vlády 

SR. 

20. Informáciu o dianí v kultúrnej a spoločenskej oblasti v obci v súčasnom období 

         

 

 

 



        Uznesenie č. 125/2017 

       Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie obce Ždiar č. 1/2017 / príloha / 

 

           Uznesenie č. 126/2017 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

schvaľuje 
Kultúrne a športové podujatia v obci Ždiar na rok 2017 / príloha / 

           

 

           Uznesenie č. 127/2017 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

schvaľuje 
Termíny a program zasadania OcZ v roku 2017 / príloha / 

           

 

           Uznesenie č. 128/2017 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

schvaľuje 
             Vykonanie preventívnych protipožiarnych  kontrol máj 2017 / príloha / 

          

 

           Uznesenie č. 129/2017 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

schvaľuje 
Pokladničnú hotovosť v pokladni 1 a pokladni 2 po 1500 EUR  

 

          

 

           Uznesenie č. 130/2017 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

schvaľuje 
Projekt na zabezpečenie vybavenia kabinetov v ZŠ, projekt na zateplenie MŠ. 

 

           

           Uznesenie č. 131/2017 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

 ruší  

Uznesenie č. 76 / 2016 zo dňa 23.02. 2016 

 

Pôvodné znenie uznesenia :  

OcZ neschvaľuje stanice na tankovanie a uskladnenie nafty „ Nádrž na PHM „ na 

pozemku par.č. 1969 /9 neboli predložené požadované materiály pre zaujatie 

stanoviska.  

           

 

           Uznesenie č. 132/2017 

           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari  

           doporučuje  



1. Starostovi obce zvolať v spolupráci s SSC zástupcov organizácii na doriešenie 

prejazdu kamiónov cez obec. 

 

T : do 31. 04. 2017 

 

2. Zvolať dotknutých občanov za účelom riešenia vybudovania rigolov 

a rekonštrukcie obecnej cesty dňa 8.3.2017. 

 

T : do 31.03.2017 

 

3. Zvolať  podnikateľské subjekty na spoluorganizáciu GFS dňa 3.4. 2017 o 13. 00 

hod.   /SKICENTRUM Strednica, Strachan, ,SKI Bachledová , Hotel Magura/ 

    

              E. Záver  

 

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

sa bude  konať v plánovanom termíne / 25. apríl 2017 /. 

2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ždiar 28.02. 2017                                                                  Ing. Bekeš Pavol 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

            Overovateľ uznesenia:  Milan Vojtaššák 

            Zapisovateľ :                 Jana Olekšáková 

 


