
                                                          OBEC ŽDIAR 

                                                           UZNESENIE  

 zo zasadania obecného zastupiteľstva v Ždiari.

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2Zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 22.08. 2017 o 16. 00 hod. na obecnom úrade.
Zasadanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.10  hod.
Rokovanie viedol : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce 

Uznesenie č. 155/2017
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

schvaľuje

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

   Uznesenie č. 156/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

a./ predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly MV SR v rámci Výzvy č. VII. Prezídium Hasičského 
záchranného zboru 2017 zo dňa 17.07.2017 na realizáciu projektu“ Prístavba skladu 
naradia a sušiarne hasičskej zbrojnice v Ždiari“.
b./ zabezpečenie realizáciu projektu po schválení dotácie.
c./ zabezpečenie spolufinancovania najmenej 5% celkových výdavkov z vlastných 
prostriedkov

Uznesenie č. 157/2017
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 platení dane z ubytovania.
8. Informácie o voľbách do organov samosprávnych krajov. 
9. Informáciu o žiadosti o vybudovanie vodovodu do Bachledovej doliny.
10. Informáciu o priebehu ČZ ÚP.
11. Informáciu o priebehu zabezpečenie čistoty obce.
12. Informáciu o konaní a zabezpečení kultúrnych a športových  akcii.
13. Informáciu o požiadavkách občanov.



14. Informácia o rekonštrukcii múzea Ždiarsky dom.
15. Informáciu o podpísanom memorande o úprave platových pomerov zamestnancov 

v štátnej službe

   Uznesenie č. 158/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 
  schvaľuje

Rekonštrukciu strešnej krytiny na budove Ždiarskeho domu

   Uznesenie č. 159/2017
   Obecné zastupiteľstvo v Ždiari 

             ukladá

1. Poslancom vo svojich volebných obvodoch doplniť zoznam ubytovateľov, ktorí 
nie sú v zozname a poskytujú ubytovanie. 
T : stály

   
              D. 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 22.08.2017                                                                   Ing. Bekeš Pavol
                                                                                                           starosta obce

            Overovateľ uznesenia: Jarmila Blaščáková
            Zapisovateľ :                Jana Olekšáková
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