
                                                          OBEC ŽDIAR 

                                                           UZNESENIE  

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari.

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

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 25.04. 2017 o 16. 00 hod. na obecnom úrade.
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.45 hod.
Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce 

Uznesenie č. 138/2017
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 plánovanej výstavbe cyklochodníkov
6. Informáciu o príprave projektov na rozvoj obce
7. Informáciu o riešení cesty na parcele č. 603/2
8. Informáciu o podaní žiadosti  na hasičskú techniku
9. Informáciu o žiadosti o vybudovanie vodovodu do Bachledovej doliny
10. Správu o priebežnom plnení rozpočtu obce k 25.04.2017
11. Informáciu o priebehu verejnoprospešných prácach 
12. Informáciu o priebehu ČZ ÚP
13. Informáciu o nájomných zmluvách
14. Informáciu o priebehu a výsledku zimnej údržby 
15. Informáciu o priebehu zabezpečenia čistoty obce
16. Informáciu o konaní a zabezpečení kultúrnych a športových  akcií
17. Informáciu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

o výsledku predloženia  materiálov k majetkovému priznaniu verejných funkcionárov.
18. Informáciu o plánovanom zámere VSE na území Obce Ždiar
19. Informáciu o osobnom doručení žiadosti na SAD Poprad občanov Bachledovej doliny

ohľadom požiadavky zmeny cestovného poriadku / príloha / 
20. Informáciu o výsledku rokovania RZTPO
21. Informáciu o výsledku rokovania o ceste 1/66 – prejazd kamiónov
22. Informáciu o liste predsedu SR v boji proti korupcii
23. Informáciu o zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na pozemných 

komunikáciách v obci
24. Informáciu o výsledkoch hospodárenia na Spoločnom stavebnom úrade vo Svite
25. Informáciu o situácii riešenia požiadavky obce na rušenie skladu dreva a riešenia 

zasypania kanalizačného zberača.

Uznesenie č. 139/2017



           Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
schvaľuje

1. Členov mandátovej, návrhovej komisie 
2. Overovateľa zápisnice
3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

   Uznesenie č. 140/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Zabezpečiť vykonanie VO na zberovú spoločnosť na likvidáciu odpadu na obdobie 4 
rokov.  

   Uznesenie č. 141/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

 Rozpočtové opatrenie č. 2

   Uznesenie č. 142/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Rozšírenie kľúčových 
kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari „ realizovaného v rámci výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách / kód výzvy : IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2/, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 
rozvoja obce :
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
  vo výške 7 396, 01 EUR rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 
  a poskytnutého NFP v súlade s podmienkam poskytnutia pomoci 

                   -zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

   Uznesenie č. 143/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

1. Prijatie preklenovacieho úveru – fondy EÚ vo výške 55 611 ,-€ 
účel: financovanie oprávnených nákladov projektu „ Zachovanie dedičstva 
Goralov  v slovensko – poľskom pohraničí. 
Registračné číslo : INT/ET/PO/1/I/B/0027 

2. Podpísanie vlastnej biankozmenky Dlžníka a s podpísaním dohody o vyplňovacom
práve k biankozmenke

3. Podpísanie Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam  účtu 
2844168451/0200



   Uznesenie č. 144/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

                   Prenájom obecného Múzea – Ždiarsky dom s inventárom a amfiteáter
                   spôsobom prenájmu  z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9 a ods. 8 písm. c) 
                   zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, budova vo
                   vlastníctve Obce Ždiar č. 260 v prospech OZ Spolok Goralského dedičstva na dobu 
                   neurčitú s výškou prenájmu 1 EURO / mesiac.

   Uznesenie č. 145/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Vypracovanie programu obce o odpadovom hospodárstve

   Uznesenie č. 146/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska.

              E. Záver 

1. Starosta oboznámil poslancov s návrhom programu nasledujúceho OcZ,  ktoré 
sa bude  konať v plánovanom termíne / jún 2017 /.

2. Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

        Ždiar 24.04.2017                                                                   Ing. Bekeš Pavol
                                                                                                           starosta obce

          

  Overovateľ uznesenia: Ing. Štefan Zoričák

    Zapisovateľ :                Jana Olekšáková
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