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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
rok 2009 je za nami, bol to rok veľmi ťažký na zvládnutie 

všetkých úloh, pretože začiatkom roka naplno prepukla celosve-
tová hospodárska kríza, ktorá ovplyvnila všetky sféry fungovania 
štátnej, a tým aj obecnej sféry. 

 Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas roka podľa plánu za-
sadania 11- krát a 2 -krát zasadalo mimoriadne pri úpravách fi-
nancovania schválených projektov. Obecná rada zasadala tiež 
pravidelne pred každým zasadaním zastupiteľstva. Jednotlivé po-
slanecké komisie zasadali podľa potreby, ako bolo potrebné rie-
šiť obecné veci a úlohy zo zastupiteľstva.

Zabezpečovali sme tento rok päť volieb, voľby prezidenta re-
publiky dve kolá, voľby do VÚC a do Európskeho parlamentu.

Popri všetkých denných povinnostiach sme museli úradova-
nie prispôsobovať novým požiadavkám doby, novým zákonom a 
vyhláškam. Štát sa veľmi zbavuje povinnosti a zodpovednosti a 
všetko presúva na mestá a obce, a to na ich rozpočty. Problémo-
vé oblasti, ktoré neboli riešené dlhé roky, štát to nevedel alebo 
nechcel z politických dôvodov riešiť, všetko cez zákony a vyhláš-
ky hodil na plecia samospráve. Štát si necháva len štátny dohľad 
nad dodržiavaním jednotlivých zákonov a vyhlášok. Spomeniem 
tie najhlavnejšie: oblasť civilnej ochrany, oblasť požiarnej ochra-
ny, oblasť sociálnej politiky, oblasť školstva, oblasti ochrany ži-
votného prostredia, stavebné úrady, matričné úrady. Na všetky 
spomínané oblasti sme mali v roku 2009 už aj kontroly na dodr-
žiavanie a uplatňovanie zákonov v praxi. 

Obec sa snažila vytvoriť podmienky na fungovanie záujmových 
zložiek. Futbalové mužstvo pôsobí v tretej okresnej triede. DHZ 
nás reprezentuje na hasičských súťažiach, je príkladom pri zdo-
lávaní požiarov profesionálnym hasičom / lesný požiar nad Len-
dakom, lesný požiar za Tatranskou Kotlinou, požiar garáže, požiar 
drevenice/ a pomáha pri zabezpečovaní akcií poriadaných ob-
cou. Folklórny súbor dospelých Goral sa vie pripraviť podľa po-
žiadaviek a dôstojne a aj so ždiarskou muzikou reprezentovať na-
šu obec. Veľmi tu absentujú rodičia, ktorí by svoje deti podporili, 
povzbudili, niektorí išli príkladom, tak ako je to samozrejmosťou 
inde vo svete alebo blízkom okolí. Rodič je v tomto procese ne-
nahraditeľný. Obec, kluby a škola môžu vytvoriť len podmienky na 
ich činnosť .

V júni 2009 po získaní financií z európskych fondov sme začali 
s rekonštrukciou základnej školy, ktorú už máme až na pár drob-
ností ukončenú. Zabezpečili sme dôstojné učebné a životné pod-
mienky v škole pre naše budúce generácie detí. Tieto podmien-
ky sme ešte vylepšili o multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, 
ktoré môžu využívať nielen školopovinné deti, ale aj všetci obča-
nia našej obce. 

Obec nemá zriadené technické služby na udržiavanie poriad-
ku. Na prácach máme zamestnaných 6 ľudí cez aktivačné služby, 
z toho sú dve ženy. S týmito ľuďmi zabezpečujeme upratovanie 
obecného úradu, roznášanie pošty, čistenie verejných priestran-
stiev, zber smetí a všetky udržiavacie práce obecných budov.

V stavebnej činnosti bol v roku 2009 dosť veľký rozmach, pre-
tože sa popredali pozemky a začali sa stavať penzióny, rôzne prí-
stavby a hlavne garáže.

Najhlavnejšie problémy, s ktorými sa stretávame, sú tieto: do-
chádza k svojvoľným zmenám stavieb, mení sa charakter stavieb 
bez povolenia stavebného úradu, nerešpektuje sa územný plán 
obce a obchádza sa cez stavebné úrady susedných obcí, vyras-
tajú čierne stavby, popredali sa parcely, kde nie sú stavebné po-
zemky, kde nie je možnosť napojenia sa na inžinierske siete a 

teraz sa vyvíja veľký tlak zo strany kupujúcich na stavebný úrad, 
a nie na predajcu, ktorý predal takýto pozemok, na schválenie 
čiastkových zmien územného plánu a legalizovanie pozemku na 
stavebný pozemok.

Po rokoch sa aktivizovali pamiatkari, ktorí by sa teraz chceli 
vrátiť k pôvodným ždiarskym dreveniciam v oblastiach pamiatko-
vej rezervácie. Tí pamiatkari, ktorí sa podpísali v minulom období 
pod výstavbu všetkých penziónov a iných stavieb v pamiatkových 
zónach v celej obci, teraz chcú chrániť pamiatkové územia a za-
viesť v Ždiari pôvodný stav výstavby dreveníc a udržiavanie sta-
rých dreveníc v pôvodnom stave.

Pomaly sa tiež dostávame do problémov ako iné turisticky zau-
jímavé oblasti. Ždiar sa stal zaujímavý z hľadiska výstavby penzió-
nov za účelom ubytovania hostí, hoci ubytovacej kapacity je dosť. 
Čo obci chýba, to sú služby všetkého druhu a možnosti ďalšieho 
využitia voľného času.

Obec začala pociťovať zvýšené náklady na penzióny majiteľov, 
ktorí nemajú trvalý pobyt v Ždiari .Tým, že nemajú trvalý pobyt v 
Ždiari, nemôžeme im určiť ročný paušálny poplatok za smeti, pri-
čom plasty môžu odovzdať koľko chcú, pretože za plasty je po-
platok zahrnutý v poplatku za smeti. Stočné nepokrýva náklady 
na spracovanie žumpy z ich penziónov. Podielové dane nedo-
stávame, pretože nemajú trvalý pobyt v našej obci. Platia len daň 
z nehnuteľnosti, ktorá sa platí za zastavanú plochu a tá u niekoľ-
ko podlažných penziónov je menšia ako zastavaná plocha ždiar-
skej drevenice, ktorú vlastní napr. dôchodca s trvalým pobytom 
v Ždiari, preto je poplatok menší. Využívajú všetky ostatné služby 
obce, obecné prostriedky, tak ako im to zákony štátne a obecné 
umožňujú. 

Počet obyvateľov sa v roku 2009 mierne zvýšil oproti roku 
2008, ale len o tých, ktorí sa prisťahovali a dali si trvalý pobyt. Na-
rodilo sa 12 detí a 13 občanov zomrelo. 

Rozpočet na rok 2009 bol dosť reálne naplánovaný, hlavne 
príjmovú časť sme nepreceňovali, neplánovali sme príjem na 
tej úrovni, ako predpokladala vláda. Boli sme aktívni aj zároveň 
úspešní v presviedčaní v oblastiach, ktoré pomôžu našej obci, 
ale nepatria do našej pôsobnosti. Tento rok to boli VSE, ktoré zre-
konštruovali časti elektrického vedenia. SSC , ktorá poopravovala 
priepusty, Slovak Telecom, ktorý zrekonštruoval telekomunikačné 
vedenie a uložil ho do zeme a staré nadzemné vedenie zrušil. 

Ku zostavovaniu rozpočtu na rok 2009 sme pristupovali dosť 
opatrne a neplánovali sme príjem v tej výške, ako ho deklarovala 
vláda SR. To sa aj potvrdilo, keď výpadok financií z podielových 
daní predstavoval okolo 16 % , čo predstavuje v našom príjme 
okolo 33 193 EUR /1 mil. Sk/. Preto sme museli korigovať naplá-
nované väčšie projekty, aby sme ich mohli finančne zvládnuť.

V roku 2009 sme naďalej pokračovali v znižovaní nákladov na 
prevádzku obce, aby sa nám viac financií zvýšilo na rozvoj obce, 
aby sme nemuseli zvyšovať dane a poplatky. Podarilo sa nám sta-
bilizovať rizikové nákladové oblasti, ktoré odčerpávali financie z 
nášho rozpočtu.

Zber TKO a separovaného odpadu, kde sme v minulosti doplá-
cali okolo 10 000 EUR 

/ 301 200 Sk / až 14 937 EUR /449 992 Sk /. V roku 2009 nám 
príjem z výberu za TKO pokryje náklady na celkový zber TKO aj 
so separovaným zberom. Rezervy máme ešte v tom, že ešte aj 
napriek kontrole sa snažia niektorí naši spoluobčania dať viac po-
polníc na jeden lístok, alebo dať veľký kontajner za lístok na ma-
lú popolnicu.

Veľmi nedisciplinovaní sme pri separovanom zbere, kde aj na-



priek našim výzvam sa odovzdávajú plastové fľaše nestlačené a 
tým sa predražuje preprava tohto odpadu.

 Druhou oblasťou, kde sme doplácali Podtatranskej vodáren-
skej a prevádzkovej spoločnosti Poprad za prevádzkovanie ČOV 
pravidelne od 4 979 EUR / 149 997 Sk/ do 10 620 EUR / 319 938 
Sk/ len za prevádzkovanie bez rekonštrukcie. Postupne sme svoj-
pomocne opravovali a rekonštruovali ČOV, až sme sa dostali do 
stavu, že zlepšenou obsluhou a hospodárnejšou prevádzkou už 
nemusíme doplácať Podtatranskej vodárenskej a prevádzkovej 
spoločnosti. Najväčší problém pri nákladoch ČOV je už to, že sa 
musí všetko prečerpávať a potom náklady na prečerpávanie ba-
lastných vôd, ktoré by sa do čističky nemali dostať aj s fekáliami. 
Kanalizačné potrubia a šachty sú neodborne uložené, tvoria me-
lioračnú sústavu, kde nasávajú spodné vody, potočné vody, a to 
hlavne v úseku od ČOV po Goralskú karčmu. Do kanalizácie sú 
zaústené vody z cestných priekop a tiež strešné vody niektorých 
našich spoluobčanov. To nám spôsobuje, že sa nám niekoľkoná-
sobne zväčší objem na prečerpávanie a zároveň to rozruší čin-
nosť čističky. Na naštartovanie nového čistiaceho procesu je po-
trebný čas, financie, zabezpečenie nových baktérií a odvoz kálov. 
Kapacitne s čističkou toho času sme už na konci a to z dôvodu, 
ktorý som uviedol, väčšie množstvo už nevieme vyčistiť. Pre zvý-
šenie kapacity ČOV je potrebná rekonštrukcia utesnenia kanali-
zácie, šachiet a nakúpenie novej technológie pre tretiu zbernú 
jamu a jej prevádzkovanie. Je to investícia okolo 100 000 EUR / 
3 012 600 Sk / na každú samostatnú rekonštrukciu. S Veoliou Po-
prad sa nám podarilo zabezpečiť, aby platili všetci stočné, čo boli 
napojení na obecnú kanalizáciu a neplatili stočné a tým sa zvýšil 
príjem na prevádzkovanie ČOV, ďalším krokom k stabilizácií bo-
la už spomínaná postupná rekonštrukcia zariadenia na ČOV a jej 
samotné prevádzkovanie, čím sme sa dostali na úroveň, kde prí-
jem sa rovná výdajom.

 Ďalšou oblasťou, kde dlhodobo obec dotovala, boli obecné 
bytovky. Podarilo sa nám ich oddeliť od prepojenosti na školu 
tak, aby sa financovali sami. Urobili sme samostatné vykurovanie 
pre každú bytovku, doriešili sme neplatenie nájmu a za dlžnú su-
mu, ktorú sme po dlhej dobe vymohli, sme vymenili všetky okná 
a dvere na obidvoch bytovkách, ktoré boli vo veľmi zlom stave. 
Od roku 1972, odkedy boli bytovky postavené, sa nerobila žiadna 
údržba na ničom, len sa v nich bývalo.

Jednou z ďalších oblastí, ktorá zaťažovala a zaťažuje obecný 
rozpočet je obecné osvetlenie. Mesačná platba je vysoká a po 
skončení roka sú veľké nedoplatky. Pod tento stav sa podpisujú 
tieto skutočnosti. Osvetlenie bolo staré, prevažne zo 70- tych ro-
kov a doplnené ďalšími minimálne siedmymi druhmi lámp. Takže 
náklady na údržbu sa predražovali. Väčšinou to boli žiarovky od 
150 W do 250 W so slabou svietivosťou, kde bola veľká spotreba 
elektrickej energie. Osvetlenie je vedené po elektrických stĺpoch 
a v niektorých miestach cestu neosvieti. Obec by mala zabez-
pečiť osvetlenie len na obecných cestách, odľahlostiach a ve-
rejných priestranstvách. Veľa rozvodov obecného osvetlenia sa 
v minulosti urobilo po súkromných cestách a pozemkoch na ťar-
chu obce. V roku 2008 sme žiadali Úrad vlády o finančnú výpo-
moc, Úrad vlády nám vyhovel, a preto sme sa pustili do výmeny 
106 svietidiel po hlavnej trase cez obec a v roku 2009 sme meni-
li aj v odľahlých častiach obce za úsporné svietidlá, kde chceme 
vymeniť všetky žiarovky za 70 W a dosiahnuť väčšiu svietivosť, ako 
bola predtým. V častiach obce, kde bolo pre rekonštrukciu elek-
trického vedenia zrušené obecné osvetlenie sa dobudovalo nové 
osvetlenie. Počítame, že už za rok 2009 nebudú nedoplatky a v 
roku 2010 nám znížia mesačné platby.

Zimná údržba je tiež oblasť, ktorá odčerpá veľa financií, ale v 
rozhodujúcej miere závisí od počasia, výrazne sa nedá šetriť na 
úkor bezpečnosti a počasie sa nedá naplánovať.

Kde sa dá ešte šetriť, je oblasť šetrenia vo vykurovaní. Na 
obecný rozpočet je priamo napojená škôlka, požiarna zbrojnica, 
obecný úrad a zdravotné stredisko. V škôlke sme výmenou okien 
a rekonštrukciou ohrevu a rozvodu teplej vody dosiahli na určitú 
dobu stabilizovaný stav. Obecný úrad je tiež stabilizovaný. Je po-
trebné riešiť požiarnu zbrojnicu a zdravotné stredisko. Úrad vlá-
dy vyhovel našej žiadosti aj tento rok, dostali sme financie, ktoré 
postačia na zateplenie stien zo severnej časti zdravotného stre-

diska, ktoré sú v dezolátnom stave. So zatepľovaním budovy sa 
začne hneď, ako nám to počasie dovolí. V zdravotnom stredisku 
je potrebné ešte doriešiť reguláciu vykurovania, aby sa dosiahol 
optimálny stav teploty v budove.

Veľký výpadok v príjme obce predstavuje daň z ubytovania, 
ktorá pri reálnom ubytovaní hostí by mala predstavovať príjem ob-
ce minimálne 39 832 EUR /1,2 mil. Sk /.V súčasnosti príjem z tejto 
činnosti predstavuje len ¼ z predpokladanej dane. No pri súčas-
ných zákonoch štátu, obec nemôže nič iné, len čakať na uvedo-
melosť našich občanov, čo odvedú do pokladne obce. Hostia ne-
majú problém zaplatiť tento poplatok, pretože všade vo svete sú 
na to zvyknutí, že je to samozrejmosť. Je potrebné si uvedomiť, že 
v dnešnej dobe pri spoluúčasti obce 5 % sa dá z 33 193 EUR /1 
mil. Sk/ obecných financií získať až do 663 878 EUR / 20 mil. Sk / 
z európskych fondov, ktoré by sme využili na ďalšie zveľaďovanie 
našej obce. Za niekoľko rokov by bola naša obec na nepoznanie 
vybudovaná, či už z hľadiska občianskej vybavenosti, rozvoja tu-
rizmu a ďalších potrieb obce. Za to, že to tak nie je, si môžeme 
len a len sami. Každý musíme začať v prvom rade od seba, keď 
chceme aby naša obec bola vývojaschopná. 

 V roku 2010, keď je predpoklad, že kríza sa ešte prehĺbi a fi-
nancií bude menej, nebudeme môcť si dovoliť platiť služby, aby 
to urobil niekto za nás, budeme musieť všetci pomôcť našej ob-
ci. Preto Vás touto cestou žiadam, aby v roku 2010 bolo samo-
zrejmosťou :
 Udržiavanie čistoty v okolí svojich domov, 
 potokov a verejných priestranstiev
 Dokončenie odrážok na prístupových cestách a ich udržiava-
 nie, aby sa nepoškodzovala obecná cesta a jej okraje
 Vyčistenie cestných priekop a ich udržiavanie okolo 
 obecných ciest vo všetkých častiach obce v úseku 
 svojich pozemkov
 Pravidelne vyťahovať žumpy, udržiavať domové čističky 
 v optimálnom prevádzkovom stave, aby sme neznečisťovali 
 susedné pozemky, priekopy a potoky
 Neparkovať auta na obecnej ceste, ale pre svojich hostí 
 si zriadiť a vyznačiť na svojom pozemku parkovisko 
 Dodržiavať protipožiarne opatrenia, aby ste neohrozovali 
 svoj a predovšetkým cudzí majetok 
 Ak vyťažíte drevo z lesa, nenechávajte za sebou spúšť okolo 
 ciest a priekop 
 Stláčať plastové fľaše na najmenší možný rozmer pri ich 
 odovzdávaní
 Strešné vody neodvádzať do obecnej kanalizácie

 V roku 2010 okrem zabezpečenia optimálneho chodu obec-
ného úradu, obecných potrieb, máme naplánované veci, ktoré by 
sme chceli zvládnuť : 
 Dokončiť začatú rekonštrukciu základnej školy, 
 ktorej definitívne ukončenie je naplánované na máj 2010.
 Ak budeme úspešní a dostaneme financie z európskych 
 fondov, začneme s výstavbou požiarnej zbrojnice.
 V poslaneckom obvode 5, t.j. od popisného čísla 330 po číslo 
 434, sme začali pripravovať všetky vyjadrenia, povolenia a 
 projekt na rekonštrukciu elektrického existujúceho vedenia 
 a výstavbu nového elektrického vedenia a transformátora za 
 financie VSE. 
 Dokončiť súdne pojednávanie na návrh žalobcu Jána Bekeša 
 o umiestnení obecnej cesty medzi žalobcom Jánom 
 Bekešom a Štefanom Bekešom.
 Zabezpečiť odstránenie zeleninového stánku 
 pri požiarnej zbrojnici. 
 S Krajským pamiatkovým úradom, Hlavným pamiatkovým 
 úradom SR doriešiť ich požiadavku o ochrane pamiatkového 
 fondu v našej obci.
 V časti obce pri rodine Michalákovej / č.160 / doriešiť trasu 
 výkopu kanalizácie, kde do jestvujúcej kanalizácie by 
 sa napojilo 8 až 10 rodinných domov pri nízkej investícii.
 Zabezpečiť pravidelné kosenie a čistenie verejných 
 priestranstiev obce. 
 Urgovať SSC, aby dokončila rekonštrukciu priepustov popod 
 hlavnú cestu 1/67.



2. Ekonomika obce 
Obec priebežne plnila rozpočet obce v príjmovej ako aj vo vý-

davkovej časti. V priebehu roka bol viackrát upravovaný rozpo-
čet, ako príjmy tak aj výdaje. Aj keď nám boli príjmy podielových 
daní krátené, obec sa s tým vysporiadala a záväzky za rok 2009 
má všetky vysporiadané. 

 Všeobecné závazné nariadenie obce Ždiar o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady č. 8 / 2008 platí aj na rok 2010, t.j. že dane a po-
platky zostali na úrovni roku 2009.

 Ešte sú medzi nami občania, ktorí si po aj po viacerých upo-
mienkach nesplnili povinnosť a nezaplatili poplatok za odvoz 
TKO ako aj dane za rok 2009. Týmto ich vyzývame, aby si túto 
povinnosť splnili v čo najkratšom čase. 

Do 31.1.2010 sú majitelia psov povinní bez vyzvania zapla-
tiť daň za psa vo výške 9,00 € do pokladne obce alebo na účet 
obce.

Platobné výmery za TKO budú vystavované v mesiaci febru-
ár 2010, splatnosť bude do 31. 3. 2010. Výška ročného poplatku 
je 18,50 €, nepracujúci dôchodcovia, deti do 15 rokov, študen-
ti na internátoch 11,70 €. O zľavy je potrebné písomne požiadať 
do 31.1.2010. Jedná sa hlavne o študentov, ktorí sú na interná-
toch a pod.

Jana Olekšáková, ekonómka obce

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce
Výzvy
V na nápravu, Bývalý hotel Tatra, Profinal a.s. Bratislava
V na doplnenie dokladov k DS – oplotenie, Kveta Mačáková 268
V na predloženie dokladov, Jarmila Maličká Poprad 
V na doplnenie – Prekopanie miest.komunikácie, Marián Olekšák 
166
V na doplnenie DS -Garáž, Veronika Ševcová 493
V na doplnenie dokladov RD, Ing.Ľ. Belko L.Hrádok
V na doplnenie, Prekopanie miest.komunikácie, Miroslav Bu-
dzák 496

UPD informácia
Ing. Martin Paško Kežmarok
Štefan Štefaňák 45
Jarmila Maličká Poprad

Štátna stavebný dohľad
Novostavba, Ing.Ľ.Belko L.Hrádok
Práce na objekte č.s.289, Kamila Michaláková 289
Práce na objekte č.s.420, Stanislav Vaverčák Poprad
Práce na objekte č.s.3, Ján Tribula s manž. Poprad
Odvádzanie dažďovej vody, Dušan Tribula Poprad

Kolaudačné rozhodnutie
Prestavba a prístavba skladu na bývanie, Matej Blaščák s manž. 
119
Víkendový domček, Iveta Štefaniková 112
Víkendový dom 462, Mgr. Tatiana Schrotterová Sp. Nová Ves

Rodinný dom, Pavol Mačák s manž. 484
Víkendový zrubový dom, František Vartovník s manž. Smižany
Rodinný dom, Jozef Goliáš a Gabriela Wallová, Košice

Stanovisko
Žumpa pre novostavbu, Ján Pavlikovský s manž. 114
Riešenie skutkového stavu RD 449, Mária a Matej Adamják 449
Stanovisko k sťažnosti, MUDr. Žofia Netíková Bratislava
K oprave strechy, Ing. Jozef Kováč T.Lomnica
MZZO, Jozef Goliáš Košice

Rozhodnutia
Dodat.povolenie stavby-RD s garážou a ČOV, Andrea Frenová 
Michalovce
Zmena užívania stavby-Rekreačný domček, Edita Ivančáková 
266
Vjazd z miest.komunikácie k novostavbe, Miroslava Patakyová, 
Dlhé Klčovo
O prerušení stav.konania-RD, Ján Pavlikovský a manž. 114
O prerušení stav.konania-Oporný múr, Ján Pavlikovský a 
manž.114
O uložení pokuty, Miroslav Pitoňák 57
O prerušení konania a výzva na doplnenie dokladov- prestavba 
RD, Stanislav Vaverčák Poprad
O prerušení konania a výzva na doplnenie dokladov -Oplotenie, 
Zuzana Bachledová 680

Drobná stavba
Drevený prístrešok na drevo, Ing. Marián Bekeš 491
Garáž, Šimon Mačák 403
Plynová prípojka k novostavbe, INŠTALA NOVA St.Ľubovňa
Stavebné povolenie
Prístavba penziónu Ždiaranka, Pavol Bachleda BAPAS, Sp.Belá

Oznámenie o začatí konania, stavebného konania, kolaudač-
ného konania
KK-Víkendový dom 462, Mgr.Tatiana Schrotterová Sp.Nová Ves
KK-Rodinný dom, Pavol Mačák a manž. 484
KK- Rodinný dom, Jozef Goliáš a Gabriela Wallová Košice
K- zmena užívania stavby – prestavba RD na bytovú jednotku s 
ubytovaním, Ján Gallik 318
O dodat.povolení stavby - Oporný múr, Ján Pavlikovský a 
manž.114
KK-Prestavba hosp.budov na bytovú jednotku, Alena Daunter a 
manž. 360
Oznámenie o zámere- Protipožiarna nádrž Ždiar – Srednica, Po-
zemkové spoločenstvo Strednica     
 Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva

 28.1., 24.2.

 Ak budeme úspešní a budú nám poskytnuté financie 
 z Environmentálneho fondu, dokončiť v Bachledovej doline 
 výstavbu kanalizácie a výstavbu vodovodu pre Bachledovu 
 dolinu, Antošovský vrch a Blaščacku dolinu. 
 Budeme pokračovať vo výmene svietidiel obecného 
 osvetlenia za úspornejšie 70 W svietidlá všetkých častiach 
 obce. 
 Zabezpečovať všetky kultúrne a športové akcie podľa 
 odsúhlaseného plánu.
 Po schválení dotácie z Ministerstva kultúry urobíme úpravy 
 územného plánu do digitálnej formy.
 Pripravujeme všetky podklady pre realizáciu projektu 
 vybudovania kanalizácie a ČOV pre dolnú časť obce.
 Pripravujeme projektové podklady pre rekonštrukciu 
 obecných ciest, chodníkov a parkovísk v úsekoch, 
 kde budú vysporiadané vlastnícke vzťahy.

 Budeme pokračovať vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov 
 pod obecnými cestami.
 V spolupráci s mestom Spišská Belá pracovať 
 na zabezpečovaní financií na realizáciu cyklotrasy medzi 
 mestom Spišská Belá cez našu obec po poľské hranice.
 V spolupráci s mestom Spišská Belá dokončiť knižnú 
 publikáciu o Belianskom regióne
 V spolupráci s mestom Spišská Belá urobiť všetko 
 pre sprístupnenie celých Belianskych Tatier.
 Uvádzať všetky zákony, VZN a vyhlášky do obecného života.
 

 Na záver by som Vám všetkým chcel poďakovať za spoloč-
né dosiahnuté výsledky v roku 2009 a do nového roku 2010 Vám 
všetkým prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, aby 
sme sa navzájom rešpektovali, veľa vzájomnej tolerancie a osob-
nej pokory.                               Ing. Pavol Bekeš, starosta obce



5. Zber a odvoz TKO 

8.1. 21.1. 4.2. 18.2. 4.3. 18.3. 1.4. 15.4. 
 
6. Zber separovaného odpadu 

13.1. 10.2. 10.3. 7.4. 

7. Evidencia obyvateľov od 1.10.2009 do 31.12.2009

Prihlásení na trvalý pobyt: 4     Odhlásení z trvalého pobytu:
Bc. Radoslav Biely                       Jana Filipková 
Ľudmila Pitoňáková
Kornélia Michaláková    
Jana Kotarbová

Zomrelí: 6
Anna Strelová       
Žofia Vojtaššáková
Alžbeta Pojedincová 
Ružena Strellová
Margita Zoričáková
Andrej Andráš

Narodení: 3       
Sofia Zoričáková      
Peter Mečiar       
Timea Mačorová         
   
Počet obyvateľov k 31.12.2009:  1325

Evidencia obyvateľov v roku 2009 celkom:

Prihlásení na trvalý pobyt:  12
Narodení:    12
Odhlásení z trvalého pobytu:   4
Zomrelí :    13 
celkom – prírastok                  7

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka obce
 
8. Udalosti, kultúra a šport

29. septembra 2009 sa uskutočnilo zarybňovanie v ždiar-
skych prítokových potokoch pstruhom potočným v počte 
5000 kusov, veľkosti cca 10 cm. V tomto roku to bolo už štvr-
té zarybňovanie a dopomohlo k návratu pstruha do na-
šich potôčikov, ktorého výskyt bol kedysi v hojnom počte.  
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí každoročne podporujú túto 
akciu a organizátorovi Stanislavovi Bekešovi.

Zástupcovia Združenia turizmu odprezentovali katalóg „Ždiar 
2009/2010“ ubytovacích zariadení a služieb obce Ždiar na sveto-
vých výstavách cestovného ruchu v dňoch 24.-25.9.2009 vo Var-
šave a 6.-8.10.2009 na veľtrhu v Kyjeve.

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev 
samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych kra-
jov a určil deň konania volieb na 14. novembra 2009. Druhé kolo 
volieb do VÚC sa uskutočnilo 28. novembra 2009, v ktorom voliči 
zvolili za predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka.

V predvečer sviatku svätého Mikuláša zavítala 6. decembra 
2009 o 17.00 hod. vzácna návšteva. Opäť po roku prišiel pozdra-
viť naše deti Mikuláš, ktorý rozsvietil svetlá vianočného stromče-
ka. Za krásny program a dobré skutky sa deťom odmenil slad-
kou maškrtou. 

18. decembra 2009 sa uskutočnilo „Vianočné posedenie seni-
orov“ s vedením obce za účasti viac ako 90 dôchodcov. Vianoč-
né pásmo pre svojich starých rodičov si pripravili deti z materskej 
a základnej školy pod vedením p. učiteľky Vasičákovej, Mačáko-
vej, Budzákovej a Chovancovej. Našim dôchodcom sa prihovoril 



aj vdp. Janko Záhradník a poďakovanie s prianím krásnych via-
nočných sviatkov zaželal p. starosta Ing. Pavol Bekeš. 

V Goralskej krčme sa 18. decembra 2009 stretlo na vianoč-
nom posedení vedenie obce a obecné zastupiteľstvo s občanmi 
a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí úzko spolupracujú s obcou. 
Ing. Pavol Bekeš všetkým poďakoval za spoluprácu a poprial ve-
ľa zdravia, šťastia a úspechov do nového roku 2010. Celým veče-
rom sa o zábavu postarala Goralská muzika.

V nedeľu popoludní 27. decembra 2009 si priaznivci športu 
zahrali minifutbal na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ. 4
vytvorené družstvá si zmerali sily vo vzájomných zápasoch 
a strávili príjemné popoludnie na športovisku.
Výsledky: 
1. miesto: Javorina – Grizzly 
2. miesto: Ždiar – Profesionáli 
3. miesto: Seniori 
4. miesto: Futbalisti 

   

       Bc. Blan-
ka Michaláková, rozvoj obce



PLÁNOVANÉ KLULTÚRNE 
A ŠPORTOVÉ PODUJATIA V ROKU 2010

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu programu

Január Hokejový turnaj o pohár starostu obce  
 17.01.2010
Február Lyžiarske bežecké preteky     
 07.02.2010
 Ples Goralov       
13.02.2010
 Lyžiarske zjazdové preteky     
14.02.2010
Marec Medzinárodný deň žien    
 07.03.2010
 Ukončenie lyžiarskej sezóny
Apríl Posedenie s dôchodcami    
 16.04.2010
Máj Uvítanie detí do života narodených v roku 2009
 12.05.2010
 Otvorenie multifunkčného ihriska     
16.05.2010
 Zájazd dôchodcov      
21.05.2010
Jún Medzinárodný deň detí 
 01.06.2010
 Jánske ohne – otvorenie letnej turistickej sezóny
 26.06.2010
Júl Hasičské preteky       
25.07.2010  
August  Preteky konských záprahov     
 01.08.2010
 Goralské folklórne slávnosti     
7.-8.8.2010
 Duchovná očista – Žlebina     
29.08.2010
September Vinobranie – Pezinok     
 19.09.2010
November  Stolnotenisový turnaj      
 29.11.2010
December  Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka
 05.12.2010
 Posedenie s dôchodcami     
17.12.2010
 Vianočný minifutbalový turnaj
 26.12.2010
 Silvester v lyžiarskych strediskách    
31.12.2010

9. Základná škola s materskou školou

Milí rodičia, vážení občania! December je pre 
väčšinu nás zvláštnym mesiacom. Na jednej 
strane sa tešíme na koniec roka, sviatky, dar-
čeky, na strane druhej si uvedomujeme, že sme 
zasa o čosi starší, že naše deti vyrástli, že od nás v uplynulom 
roku ktosi blízky odišiel k predkom, že život žijeme veľmi rých-
lo, často bez toho, aby sme ho vychutnali, aby sme mu dali sku-
točný ľudský rozmer. A aj naša ždiarska škola nie je len akýmsi 
miestom na získanie vedomostí, ale snažíme sa našim žiakom 
„vtlačiť„ ten ľudský rozmer. A to cez už tradičné podujatia, ako 
Deň zdravej výživy, Ždiarski seniori deťom, Mikuláš a v závere ro-
ka je to výzdoba a výstava vianočných medovníčkov, súťaž o naj-
krajšiu vlastnoručne vyrobenú vianočnú pohľadnicu a slávnostná 
Vianočná akadémia s tradičnými vianočnými stolmi. Spomínaný 
ľudský rozmer spočíva v tom, aby sme dnešným deťom ukázali 
a naučili ich vnímať v tak pretechnizovanej a konzumnej spoloč-
nosti iné, skutočné hodnoty. Úcta k tradíciám, našim predkom, 
starým ľuďom, estetické cítenie a vnímanie vecí okolo nás, pove-
domie a hrdosť ku rodným koreňom a našej obci. Pravidelne na 
školskej webovej stránke (www.zszdiar.edupage.org) informuje-
me o všet-kom, čo sa na našej škole deje, takisto je náš fotoal-

bum plný záberov zo spomínaných podujatí. Všetky akcie, ktoré 
škola organizuje, svedčia o tom, že máme šikovné a talentova-
né deti. Tie však správnym smerom vedú naši učitelia, ktorí to 
majú na dedine o to ťažšie, že okrem vštepovania vedomostí, 
nacvičujú so žiakmi vo svojom voľnom čase kultúrne programy. 
Tie sú určené širokej ždiarskej verejnosti, to znamená nielen ro-
dičom, ale aj starým rodičom a všetkým občanom našej obce, 
pretože práve škola je v obci jedinou kultúrnou inštitúciou. Po 
materiálnej stránke je v tomto roku o našu školu postarané, má-
me ju zateplenú, vymaľovanú, máme nové sociálne zariadenia, 
umývadlá. Zakúpili sme do každej triedy novú keramickú tabuľu, 
tiež interaktívnu tabuľu, ktorá skvalitní vyučovací proces vo vyu-
žívaní IKT vo vyučovacom procese, čo je jedna zo základných 
kľúčových kompetencií absolventa našej školy. Vymenili sme 
gumolit v 2 triedach a v novom roku vymeníme nové gumy vo 
všetkých chodbách školy. Dokúpili sme nový nábytok do počí-
tačovej učebne, ktorú sme zmodernizovali a premiestnili do väč-
šej miestnosti. Pribudli v nej nové počítače, a to vďaka učiteľom, 
ktorí sa zapojili do projektu Modernizácia vyučovacieho procesu. 
Plánov, čo všetko ešte chceme stihnúť, je veľa. Chceme skrášliť 
okolie školy – tzv. oddychovými zónami, dokončiť oplotenie ško-
ly, ale hlavne chceme sa venovať žiakom a dať im také vedomos-
ti a zručnosti, aby obstáli v dnešnom modernom svete, aby boli v 
živote úspešní, či už v ďalšom štúdiu, alebo na pracovnom trhu.

Regionálna výchova v ZŠ



Na záver by som chcela poďakovať všetkým učiteľom a pre-
vádzkovým zamestnancom základnej a materskej školy za ich 
svedomitú prácu a pomoc, bez ktorej by škola nebola takou, 
akou je dnes a nezažívala taký rozmach ako dnes. Veľký podiel 
na jej súčasnej podobe má tiež starosta obce, Ing. P. Bekeš, 
ktorému takisto patrí veľké poďakovanie, no a v nemalej miere 
je veľkou pomocou našej škole rodičovský výbor, ktorý finanč-
ne podporuje všetky školské podujatia a akcie a odmeňuje žia-
kov malými darčekmi a sladkosťami za ich úspechy. Vďaka patrí 
aj tým rodičom a starým rodičom, ktorí sa zúčastňujú všetkých 
spomínaných aktivít organizovaných školou ( Deň zdravej výživy, 
Mikuláš, výzdoba medovníčkov, príprava vianočných stolov...) a 
prídu svoje deti podporiť, a hlavne prejaviť záujem o ne samé. V 
novom roku mi ostáva už len popriať Vám všetkým múdre kroky 
k naplneniu Vašich túžob a želaní, odvahu meniť to, čo sa meniť 
dá, a trpezlivosť pri pracovaní na úspechu v ktorejkoľvek oblasti. 

Súťaž o najkrajšiu vlastnoručne vyrobenú 
vianočnú pohľadnicu

Súťaž, výstava medovníčkov

Svetový deň potravín



Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou.Grafická úprava a tlač 
tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 5.1.2010.

A napokon veľa ľudskosti vo vzťahoch doma i v spoločnosti, 
aby sa nám všetkým žilo v našej škole i obci ako u dobrej mamy. 
Krásny a šťastný nový rok 2010 želá Ľ. Budzáková, riaditeľka ZŠ 
s MŠ v Ždiari Viac záberov si môžete pozrieť na našej webovej 
stránke www. zszdiar.edupage.org

 V mesiaci september navštívila našu materskú školu  p. lo-
gopédka PaedDr. Masárová, ktorá vykonala u detí depis-
táž – diagnostiku porúch rečí. Dňa 19.11. navštívili naši pred-
školáci prvý ročník v Základnej škole v Ždiari, kde sa prvýkrát 
oboznámili s výchovno-vzdelávacím procesom v škole. P. uč. 
PaedDr. Alica Kundlová nám ukázala pestrú vyučovaciu hodi-
nu, do ktorej boli zapojení aj naši predškoláci. Deti si navzá-
jom vymenili darčeky, ktoré si vzájomne pripravili. Prváci nám 
zhotovili peňaženky s eurami a predškoláci im zase podarova-
li záložky do kníh, ktoré taktiež vlastnoručne zhotovili. V mesia-
ci november sme pre našich škôlkárov zorganizovali súťaž v 
stavaní tangramov a skladaní puzzle. Do súťaže boli zapojené 
obidve triedy. Všetky deti boli za snahu obdarované malou slad-
kosťou.
Umiestnenie:
1. trieda:    2. trieda:
1.miesto: Boris Pitoňák   1.miesto: Peťko Gnebus
2.miesto: Sárka Pitoňáková  2.miesto: Samko Burger
3. miesto: Karolínka Kučerová  3.miesto: Aďko Ivančák

V mesiaci no-
vember sme zor-
ganizovali jesen-
nú brigádu. Deti 
si priniesli vlastné 
hrabličky a zhra-
bovali lístie v oko-
lí našej materskej 
školy. V decem-
bri do našej škôl-
ky zavítal Mikuláš, 
ktorý deťom prinie-
sol sladké odme-
ny. Deti mu pred-

viedli  bohatý kultúrny program s básňami, piesňami, tančekom.  
Zo strany rodičov bola na tejto besiedka veľká účasť, čo nás 
veľmi potešilo. Deti spolu s pani učiteľkami  pripravovali rôz-
ne darčeky – vianočné pozdravy, rôzne výrobky.Pripravili sme 
vianočnú burzu, na ktorej si rodičia mohli tieto výrobky zakú-
piť za dobrovoľný príspevok. Za tieto príspevky sme mohli opäť 
pre deti zakúpiť učebné pomôcky, za čo by sme sa touto ces-
tou všetkým  rodičom chceli poďakovať. Pre našich starých ro-
dičov sme na posedení pripravili milé prekvapenie. Deti svojich 
starých rodičov potešili programom – vianočnými vinšami, pies-

ňami a taktiež sa predviedli aj naše malé mažoretky. Na Via-
noce sme sa veľmi tešili, predškoláci piekli medovníčky, ktoré 
si potom aj ozdobili. Spravili sme si aj rozlúčku so starým ro-
kom. Pripravili sme si hostinu z upečených medovníčkov, deti 
dostali sladkosti a starý rok sme ukončili detskou diskotékou. 
         
10. Všeobecné informácie

 Hokejový turnaj o putovný pohár starostu obce bude 17. 01. 
2010 o 11 .00 hod. na klzisku za starou farou.
 Preteky v behu na lyžiach pre všetky kategórie budú 7. 02. 
2010
 Reprezentačný ples „Goralov „ bude 13.02.2010 o 18.00 hod. 
v hoteli Magura 
 Upozorňujeme, že z dôvodu nedodržiavania zákazu parkova-
nia na obecných cestách, budeme v spolupráci s políciou riešiť 
nedisciplinovaných šoférov
 Pracovná doba na obecnom úrade je taká istá, ako v roku 
2009

11. Ďakujeme

 Všetkým občanom, ktorí pomáhali pri likvidácii požiaru dreve-
nice rodiny Michalákovej 
 Predovšetkým členom DHZ našej obce, ktorí svojím skorým 
zásahom a zabezpečením vody pre profesionálne družstva hasi-
čov zabránili ďalším možným škodám na majetku našich spolu-
občanov. 
 Všetkým občanom, ktorí starostlivo počas celého leta udržia-
vali čisté, vykosené priekopy a plochy pred svojimi rodinnými 
domami.
 Všetkým občanom, ktorí pomohli pri organizovaní všetkých 
športových a kultúrnych podujatí organizovaných obcou v roku 
2009
 Všetkým vedúcim jednotlivých záujmových zložiek / futbal, 
folklór, DHZ /, ktorí svojou prácou vo voľnom čase vytvárajú pod-
mienky pre ich činnosť 
 Vedúcim jednotlivých spoločenstiev a podnikateľských sub-
jektov, ktorí boli a sú súčasťou obecn ého života
 Celému učiteľskému zboru a zamestnancom školy za ich prá-
cu s našou mládežou 
 Nášmu veľadôstojnému pánovi farárovi za jeho vzornú kňaz-
skú prácu, osobný prínos
 pri správe cirkevného majetku a spoluprácu s obcou.
 Všetkým lekárom, pani magistre, zdravotníckym pracovní-
kom a osobne pani Tomľanovej za starostlivosť o zdravie našich 
občanov.

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať spoluobčanom obce 

Ždiar, ktorí v mesiacoch október, november, december 2009 
oslávili svoje životné jubileá. 

Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do 
ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce 
Ždiar.

87 rokov     75 rokov 
Ján Štefaňák   Žofia Pisárová

85 rokov    
Mária Kriššáková   70 rokov 
     Anna Štefaňáková
84 rokov    Ján Bachleda
Alžbeta Jurašková  Anna Liptáková
Štefan Slodičák   Vlasta Michaláková
     Mária Michlíková
81 rokov    Mária Kriššáková
Štefan Blaščák 

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka 


