
                                                          OBEC ŽDIAR 

                                                           UZNESENIE  

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 27.06. 2017 o 16. 00 hod. na obecnom úrade.
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.00  hod.
Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce 

Uznesenie č. 147/2017
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje

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

Uznesenie č. 148/2017
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. Informácie o  výsledku prieskumu trhu zberovej spoločnosti pre separovaný zber
8. Informáciu o výsledku výberového konania na zberovú spoločnosť TKO.
9. Informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 
10. Informáciu o návrhu riešenia cesty  do Blaščackej doliny.
11. Informáciu o žiadosti o vybudovanie vodovodu do Bachledovej doliny.
12. Informáciu o priebehu ČZ ÚP.
13. Informáciu o rekonštrukcii priestorov na poschodí v budove OOP.
14. Informáciu o riešení ďalšej spolupráce s mestom Eger.
15. Informáciu o priebehu zabezpečenia čistoty obce.
16. Informáciu o konaní a zabezpečení kultúrnych a športových  akcií.
17. Správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
18. Správu audítora za rok 2016.
19. Informáciu o výsledku verejného obstarávania na asfaltovanie obecnej cesty.
20. Kolektívnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Ždiar a ZO – Slovenským odborovým 

zväzom verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici.
21. Správu kontrolóra obce o činnosti za I. polrok 2017.
22. Zmluvu o dielo č. Z 2017 26816-Z

   Uznesenie č. 149/2017



   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
  
   Uznesenie č. 150/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

              Rozpočtové opatrenie č. 3
  
   Uznesenie č. 151/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2016 zisk vo výške 96 459,11 EUR 
vysporiadať v prospech účtu č. 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov a zároveň tvorbu rezervného fondu vo výške 18 000 EUR , - za rok 
2016.

   Uznesenie č. 152/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Zámer predaja obecného majetku parcely č. 603/2 o výmere 772 m2, parcely č. 
603/3 o výmere 520 m2 a cestného telesa  na daných parcelách spôsobom predaj   
z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Jaroslava Olekšáka, Ľudovíta 
Mačáka , Ing. Jozefa Králika a  p. Janigu. 

   Uznesenie č. 153/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na rok II.  2017

   Uznesenie č. 154/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

             ukladá

1. Poslancom obecného zastupiteľstva doriešiť vybudovania priepustov na 
prístupových cestách k jednotlivým obydliam
T - stály

2. Poslancom obecného zastupiteľstva informovať občanov vo svojich poslaneckých 
obvodoch o novom systéme zberu odpadu.
T - stály

   Uznesenie č. 155/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

              doporučuje 



   
1. Riešiť požiadavku občanov Bachledovej doliny o predlženie zachádzania 

autobusu na otočku.
2. Riešiť možnosti zriadenia školského klubu v ZŠ

              Záver 

1. Starosta  oboznámil  poslancov  s návrhom programu nasledujúceho  OcZ,
ktoré   sa bude  konať v plánovanom termíne / 26 september 2017 .

                 2.   Záverom starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

   
     Ždiar 27.06.2017                                                                        Ing. Bekeš Pavol
                                                                                                           starosta obce

       Overovateľ uznesenia: Mária Andrášová
      
   
   Zapisovateľ :                Bc. Blanka Michaláková
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