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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

v mesiacoch december – január sa starý rok stretáva s novým 
a vtedy sa väčšina z nás poohliadne po tom, čo bolo, a súčasne 
rozmýšľa o ďalších plánoch. Presne takto to vnímame a prežíva-
me aj na úrade obce Ždiar. Pri bilancovaní roku 2013 si veru zhl-
boka povzdychneme, lebo rozsah prác všetkého druhu vykona-
ných v tomto roku bol náročný a rozsiahly. 

Náročný bol z hľadiska toho, že vláda pripravila veľa zmien v 
legislatíve a veľa  ťažkých kompetencií prešlo na obec bez finanč-
ného krytia štátom a so všetkým sme sa museli v priebehu roka 
vysporiadať. 

Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 zasadlo šesťkrát v zmysle 
schváleného plánu zasadaní. Obecná rada tiež zasadala v zmysle 
plánu práce. Komisie zasadali podľa potreby riešenia obecných 
záležitostí. Počas roka 2013 sa vzdal poslaneckého mandátu je-
den poslanec, ktorého nahradí ďalší v poradí podľa umiestnenia 
pri voľbách.
Ekonomika

Celý rok sa niesol v znamení konsolidácie verejných financií, 
aby štát udržal zadĺženie štátu v predpísanej výške. Preto boli pri-
jaté opatrenia pre obce a mestá, kde sme nemohli narábať s roz-
počtom obce v zmysle schváleného plánu, ale museli sme sa 
podrobiť nariadeniam vlády pod hrozbou sankcií. Nevedeli sme, 
koľko financií v danom mesiaci dostaneme, vždy sme čakali, čo 
nám príde po dvadsiatom v danom mesiaci a potom sme mohli 
začať robiť. Nemohli sme dlhodobejšie naplánovať nijakú inves-
tičnú činnosť. Príjem zo štátu predstavuje okolo 80 % všetkých fi-
nancií z nášho rozpočtu.

Aj napriek daným skutočnostiam sa nám podarilo  zrealizovať 
slušný objem prác na údržbe nášho obecného majetku a na no-
vých rozvojových aktivitách. Veľa času nám z nášho pracovného 
času zaberá  verejné obstarávanie všetkých prác a zverejňovanie 
príslušných dokumentov. 

Obec ku koncu roka hospodárila zodpovedne podľa prijatého 
rozpočtu. Na konci roka obec nemala žiadne dlžoby, do nového 
roka išla so slušným prebytkom tak, aby sme mohli v tomto roku 
realizovať plánované rozvojové projekty a práce.

Obec počas roka mala kontroly z prokuratúry, hlavného kon-
trolóra obce, mala odvolania na stavebné veci a dvakrát v roku 
bol vykonaný audit na hospodárenie obce. Všetky hodnotenia bo-
li kladné v zmysle,  že obec hospodári a vedie úrad v zmysle plat-
ných zákonov SR.

Obec na rok 2014 nezvyšovala žiadne poplatky a dane, ktoré 
sú v pôsobnosti obce. Na rok 2014 už avizovala Podtatranská vo-
dárenská spoločnosť  zvýšenie poplatkov za vodné a stočné, tiež 
vláda avizovala zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov. 

Obec má majetok dosť zastaralý, a preto je potrebné každý rok 
veľa opravovať a udržiavať. 
V materskej škole sme:
�  vymenili všetky záchody
���vymenili sme plynový kotol a doriešili potrebu teplej vody pre MŠ 
���opravili sme a vymaľovali sme fasádu školy
���vymaľovali sme strechu
���opravili plot okolo MŠ
���zväčšili sme plochu parkovísk pri MŠ
Na prečerpávačke ČOV sme :
�  rekonštruovali zariadenie na vynášanie mechanických nečistôt

�  zakúpili a namontovali dúchadlo na prevzdušňovanie 
 a premiešavanie kalov
Na ČOV sme:
� urobili komplexnú rekonštrukciu prevzdušňovacieho systému 
 v druhej jame a separačných nádržiach
�  namontovali sme  systém na zachytávanie mastnôt a nečistôt 
 v usadzovacej nádrži
�  vymenili sme celé vstupné potrubie na dopravu  kalov 
�  opravili sme oplotenie ČOV
Na cintoríne: 
�� zrezali sme a odpratali sme 16 ks smrekovca červeného
�� urobili sme inventarizáciu hrobových miest a vyhotovili 
 sme plán hrobových miest
�� udržiavali sme cintorín v čistote
Na hasičskej zbrojnici sme:
�� dokončili oporný múr 
�� zariadili nábytkom a presťahovali úrad obce
�� zariadili nábytkom šatňu pre hasičov
Na zdravotnom stredisku sme:
�� poopravovali strechu
�� zrekonštruovali priestory kotolne
Na obecných bytovkách sme:
�� urobili rozvody plynu do kuchýň
�� vymenili  všetky plynové sporáky
�� urobili  meranie vody pre každú bytovku
Na obecnom majetku sme :
�� opravili  výtlky ciest po zime
�� zabezpečovali čistotu a kosenie verejných priestranstiev
�� začali s opravou zastávky na odbočke
�� zakúpili a osadili smerové tabule pre jednotlivé časti obce 
�� dobudovali  časti verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
Mimoriadna búrková situácia: 
�� vybudovali sme oporný múr v Bachledovej doline
�� vyregulovali sme potok po prietrži  v Bachledovej doline 
Cestovný ruch:
�� aktívne sme pracovali v OOCR, kde sme propagovali našu 
 obec a región (výroba televízneho spotu, účasť na výstavách, 
 vydanie prospektov, propagácia regiónu na elektronických 
 médiách, podpora kultúrnych a  športových podujatí)
�� opravili sme odrážky na turistických chodníkoch
�� vyčistili a vykosili okolo turistických chodníkov
�� osadili sme smerové tabule na cyklochodníkoch
�� osadili sme lavičky v obci
��maľované mapy našej obce sme dostali do 70 000 domácností 
 na Slovensku
Zabezpečovali a realizovali projekt malej cezhraničnej spo-
lupráce:
�� výroby a osadenia informatívnych dopravných značiek mimo 
 územia obce a v obci
�� príprava a vytlačenie knihy „Dedičstvo Goralov – Ždiar“
�� postavenia malého amfiteátru pred múzeom pri Ždiarskom 
 dome.
Sociálna oblasť
�� opateru pre starších občanov a občanov chorých obec 
 zabezpečovala prostredníctvom Spišskej charity
�� obec zabezpečovala pobyty v domove dôchodcov občanom, 
 ktorí o to požiadali
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2. Ekonomika obce 
Obec mala v roku 2013 schválený vyrovnaný rozpočet mierne 

prebytkový. V priebehu roka boli schválené štyri rozpočtové opat-
renia, kde boli schválené zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti. 
K 31. 12. 2013 obec mala po finančnej stránke splnené všetky zá-
väzky t.j. faktúry splatné do konca roka boli všetky uhradené.

V mesiaci november bol schválený rozpočet na rok 2014 
mierne prebytkový, na  roky 2015 a 2016  výhľadovo. Obec na 
rok  2014 nemenila všeobecné záväzné nariadenia o miestnych 
daniach. Výška daní je rovnaká ako v roku 2013.

Sú medzi nami ešte fyzické a aj právnické osoby, ktoré aj po 
zaslaní upomienok  ešte nezaplatili daň z nehnuteľnosti za rok 
2013, fyzické osoby za odvoz TKO. Neplatiči sú každý rok stále tí 
istí. Naše výzvy ignorujú.

Upozorňujeme občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v ro-
ku 2013 /pozemky, stavby/ a sú vlastníkmi k 1.1.2014, že je po-
trebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. ja-
nuára 2014 na Obecný úrad v Ždiari. Tlačivá sú na obecnom 
úrade, alebo si ich môžete stiahnuť z internetovej stránky Minis-
terstva financií SR. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj ob-
čania, ktorí v roku 2013 skolaudovali stavby alebo mali vydané 
právoplatné stavebné povolenie na výstavbu.

Ďalej upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2014 je po-
trebné požiadať písomne na Obecný úrad v Ždiari o úľavu na 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a zároveň doložiť doklady: potvrdenie o prechodnom 
pobyte, pracovnú zmluvu (zmluvu v cudzom jazyku je potrebné 
predložiť preloženú) Doloženie dokladov sa týka občanov pracu-
júcich v zahraničí, študentov a pod.

Zároveň občania, ktorí v priebehu roka 2013 sa stali pobera-
teľmi dôchodku a už nepracujú, sú povinní oznámiť túto skutoč-
nosť, aby im bola poskytnutá úľava na poplatku za odvoz TKO.

V I. Q 2014 budú vystavované rozhodnutia na na miestny po-
platok za TKO a II. Q 2014 rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti 
spolu s daňou za psa.        Jana Olekšáková, ekonómka obce

3.  Stavebné požiadavky a rozvoj obce
Stavebné povolenia 
Rodinný dom, Ing. Ján Fiffík s manž., Spišská Nová Ves
Prístupová komunikácia, Mgr. Karolína Bachledová 28
Kolaudačné rozhodnutia
Povolenie časti stavby-Spevnené plochy, sadové úpravy, Moun-
tain Resort, Prešov
Územné rozhodnutie
Rodinný dom, INTERNA SK, s.r.o. Svidník

  Rok 2014 bude veľmi zložitý a ťažký už len z informácií, ktoré 
máme. Obec bude musieť zabezpečiť chod obecného úradu so 
všetkými činnosťami, ktoré sú potrebné pre výkon obce. Vláda 
bude chcieť udržať zadlženosť štátu za každú cenu, a preto bu-
de prijímať opatrenia na zníženie výdavkov obcí a miest. Čaka-
jú nás troje volieb, voľby prezidenta, voľby do európskeho parla-
mentu a potom do miestnych samospráv. Od 1. 1. 2014 vstúpil 
do platnosti zákon o sociálnych dávkach, kde obce a mestá budú 
musieť zabezpečiť prácu pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi. 
Končí plánovacie obdobie na roky 2007-2014, bude treba pripra-
viť program rozvoja obce na roky 2014- 2020. V školstve tiež avi-
zoval minister školstva nové veci, takže obec ako zriaďovateľ ZŠ s 
MŠ bude musieť spolu s vedením školy zabezpečiť činnosť školy v 
zmysle prijatých noviel a vyhlášok spomínaného ministerstva.
V roku 2014 máme v pláne tieto aktivity:
� zabezpečiť plánované kultúrne a športové podujatia
� realizovať po schválení príslušným ministerstvom projekt
       „Regenerácia centra obce „
� oprava zatekajúcej strechy na základnej škole
� rekonštrukcia autobusových zastávok
� oprava obecných ciest
� oprava fasády budovy obvodného oddelenia polície
� oprava strechy a čelnej steny zdravotného strediska

� rekonštrukcia I. kalovej jamy na ČOV 
� dobudovanie III. jamy na ČOV
� dobudovanie kanalizácie v Bachledovej doline
� dobudovanie vodovodu v Bachledovej doline
� oprava oporného muru v Bachledovej doline
� rekonštrukcia priestorov starého OcÚ
� zrezanie stromov na cintoríne
� zabezpečovať čistotu obce
K týmto aktivitám nám je potrebné pripraviť všetky vyjadrenia do-
tknutých orgánov a inštitúcií na podanie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok a o podanie na stavebné povolenia. 

Vážení spoluobčania, 
   vo svojom príhovore som sa snažil priblížiť, čo sme za uplynulý 
rok urobili a čo chceme v tomto roku robiť. Ako som už v úvode 
spomínal, bude to rok veľmi náročný, bude to rok pevne stanove-
ných prác, ale väčšinou to bude rok rôznych operatívnych opatre-
ní. Verím, že sa nám spoločne podarí väčšinu plánovaných aktivít 
uskutočniť pre rozvoj našej obce.
 V roku 2014 Vám a všetkým Vašim blízkym prajem predo-
všetkým veľa zdravia, šťastia a dobrých medziľudských vzťahov . 

Ing.  Pavol Bekeš, starosta obce      

Dostavba objektu rýchleho  občerstvenia, FIMA INVEST, s.r.o. 
Bratislava
Rozhodnutia
Reklamné zariadenie, Iveta Štefániková 112
Výrub a orez stromov, Obec Ždiar 
Drobné stavby
Záhradný altánok a sklad záhradnej techniky, Júlia Čermáková 
210 Garáž, Štefan Dzilský 494
Územno-plánovacie informácie
Veronika Vancová, 256
Ing.arch. Jarmila Vojtaššáková, Poprad
Ing.arch. Róbert Burger, 237
Ján Adamec, Nová Ľubovňa
Bittner, Prostějov, ČR
Štátny stavebný dohľad
Mgr. Vladimír Mačák, 281

4.  Zasadanie obecného zastupiteľstva bude
14.1., 25.2., 29.4.
     
5.  Zber a odvoz TKO 
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 30.4.

6.  Zber separovaného odpadu 
10.1.  7.2.  7.3.  4.4.

7.  Evidencia obyvateľov od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Prihlásení na trvalý pobyt: 2
František Grainda, Lily May Daunter

Odhlásení z trvalého pobytu: 1
Martin Lukáň

Zomrelí: 3
Ján Krasuľa, Matej Zoričák, Ondrej Andráš
Narodení: 3
Ján Lizák, Nela Madejová, Lucia Bachledová

Počet obyvateľov k 31.12.2013: 1355
Priemerný vek obyvateľov: 38 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce:Lucia Bachledová

Evidencia obyvateľov v roku 2013 celkom:
Prihlásení na trvalý pobyt: 16



Narodení: 16
Odhlásení z trvalého pobytu: 8
Zomrelí: 13
celkom – prírastok: 11

Vekové zloženie obyvateľov:
do 6 mesiacov           8 
od 6 mesiacov do 12 mesiacov          8
od 1 do 6 rokov          73
od 6 do 15 rokov       152
od 15 do 18 rokov        43
od 18 rokov     1070
------------------------------------------------------------------------------
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2013: 1355

Ing. Veronika Pitoňáková
                                                                                         
8.  Informácie  
• na TKO sú nové kontrolné lístky / zelená farba – 110 l, modré 
– 1000 l /, staré kontrolné lístky z roku 2013 už neplatia 
• v roku 2014 sa TKO bude vyvážať len zo smetných koniev 
a kontajnerov. Vrecia uložené na konve sa nebudú zbierať z dô-
vodu zachovania rovnakých podmienok pre každého občana
• separovaný odpad je potrebné umiestniť  na svojom po-
zemku a vyložiť v deň vývozu. Obyvatelia alebo podnikateľské 
subjekty, ktoré umiestnenie vriec so separovaným odpadom na 
svojom pozemku nebudú dodržiavať, budú pokutovaní sankciou 
do výšky 33,00 Eur
• v priebehu roka 2014 musí byť každá domácnosť napojená na 
obecnú kanalizáciu na priamo, nemôže byť napojenie cez sep-
tik, alebo cez žumpu
• každé zariadenie, ktoré podáva stravovanie pre turistov, musí 
mať vybudovaný lapač tukov, aby sa tuky nedostávali do kana-
lizácie
• od mája 2014 bude obec robiť čiastkové zmeny územného plá-
nu, žiadosti je možné podávať do 28.2.2014. Po tomto termíne 
nebudú žiadosti akceptované
• Knihu „ Dedičstvo Goralov... Ždiar“ si možno zakúpiť na obec-
nom úrade 
• zimnú údržbu od októbra 2013 zabezpečuje Jozef Pitoňák
• údržbu hasičskej techniky v pohotovostnom stave udržujú V. 
Kotarba st.  a Š. Kotarba
• údržbu obecného majetku / obecné osvetlenie, rozhlas, vyku-
rovanie/ a prevádzku ČOV zabezpečuje J. Botka
• prvé aktivity po  spozorovaní požiaru
– volať Kotarbovcov, Monkovcov
-  volať starostovi
-  volať 158
- spustiť sirénu  na hasičskej zbrojnici - nepretržite dve minúty (ak 
horí v obci) a prerušovane (ak horí mimo obce). Tlačítko sirény, 
nachádza  sa vedľa vchodových dverí.  Je potrebné  rozbiť sklíč-
ko a stačiť tlačítko .                              
• kľúče od domu smútku cez pracovnú dobu sú na obecnom 
úrade, mimo pracovnej doby sú u starostu obce alebo u eko-
nómky /Jana Olekšáková/

Výzva ubytovateľom a podnikateľským subjektom
   Prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a ostatné podnikateľ-
ské subjekty upozorňujeme na splnenie si povinnosti doručenia 
Oznámenia údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia za rok 2013 podľa zákona č. 401/1998 Z.z., kto-
rá je do 15. februára 2014. Tlačivo je prílohou spravodaja.

9. Školstvo
Základná škola s materskou školou, 
Ždiar 255
Materská škola
Od chvíle, keď sa otvorili školské brány ubehli  4 
mesiace. Za nami je však kopec práce,  úspeš-
ná adaptácia nových detí veľa tvorivých úloh a činností. V mesia-
ci október sa predškoláci zúčastnili exkurzie v ZŠ a  turistickej  
vychádzky na Antošovský vrch s cieľom spoznávať okolitú príro-
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du. Zorganizovala sa brigáda na školskom dvore a úspešnou ak-
ciou bola aj šarkaniáda, kde šarkany nielen zdobili  interiér , ale 
aj lietali v areáli našej MŠ. 
Svoju kreatívnosť spolu s rodičmi deti predviedli na ovocnom dni, 
kde svoje  výtvory  predstavili na výstavkových  stoloch plných 
rôznych šalátov, jednohubiek a rôznych ovocných postavičiek.
Okrem spomínaných aktivít sa deti zúčastnili aj vystúpenia pre 
dôchodcov.  V rámci regionálnej výchovy prijala pozvanie do MŠ 
ždiarska muzika, ktorá deťom predviedla svoje umenie. Deti si 
spoločne zaspievali i zatancovali a niektorí prišli aj oblečení v 
ždiarskom kroji.
Prešiel rok a my znovu sme prežívali  obdobie adventu – čas 
pred najkrajšími sviatkami  v roku – Vianocami.  V našej mater-
skej škole sme  netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša a na túto 
udalosť sme sa poriadne pripravili, ako sa na škôlkárov patrí. De-
ťom sa rozžiarili očká a rozbúchali srdiečka, keď sa otvorili dvere 
a vošiel Mikuláš so svojím batohom plným prekvapení. Deti sa 
Mikulášovi poďakovali peknými básničkami, pesničkami a sľu-
bom, že budú dobré a poslušné.
A prišiel ten veľký deň! Dňa 19.12.2013 o 14,30 hod. sa naše 
deti predstavili svojim rodičom a starým rodičom pri vianočnom 
stromčeku na Vianočnej besiedke pásmom básní, piesní , tan-
cov a vinšov. Deti svojím vystúpením vyčarili na tvárach prítom-
ných úsmev a vytvorili tak predvianočnú náladu.

zást. MŠ: Bc. Jana Svocáková
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Základná škola 

Milí rodičia, vážení občania!
December je pre väčšinu z nás zvláštnym mesiacom. Na jed-

nej strane sa tešíme na koniec roka, sviatky, darčeky, na stra-
ne 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 rýchlo, často bez toho, aby sme 
si ho vychutnali, aby sme mu dali skutočný ľudský rozmer. A aj 

naša ždiarska škola nie je len akýmsi miestom na získanie ve-
domostí, ale snažíme sa našim žiakom „vtlačiť„ ten ľudský roz-
mer. A to cez už tradičné podujatia, ako Deň zdravej výživy,  
Ždiarski seniori deťom – výstavka starých predmetov, Mikuláš 
a v závere roka je to výzdoba a výstava adventných venčekov, 
súťaž o najkrajšie vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice 
a slávnostná Vianočná akadémia s tradičnými vianočnými stol-
mi. Spomínaný ľudský rozmer spočíva v tom, aby sme dnešným 
deťom ukázali a naučili ich vnímať v tak pretechnizovanej a kon-
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zumnej spoločnosti iné, skutočné hodnoty. Úcta k tradíciám, 
našim predkom, starým ľuďom, estetické cítenie a vnímanie ve-
cí okolo nás, povedomie a hrdosť ku rodným koreňom a našej 
obci. 

Pravidelne na školskej webovej stránke informujeme o všet-
kom, čo sa na našej škole deje, takisto je náš fotoalbum plný 
záberov zo spomínaných podujatí. V mesiacoch október až de-
cember to boli tieto podujatia: účelové cvičenie formou turis-
tického pochodu, Šarkaniáda, Deň zdravej výživy, biologická a 
fyzikálna exkurzia v Košiciach, tvorba a výstavka ornamentov, 
školská futbalová liga, školský florbalový turnaj, Komparo 8. a 
9. (testovanie vedomostí v SJL a MAT), i –Bobor (informatic-
ká súťaž), okresné kolo olympiády slovenského jazyka, vianoč-
ná burza... Medzitým sme získali prestížny titul Zelená škola, v 
recitačnej súťaži Štolcova Hranovnica sme získali veľmi pekné 
umiestnenia: 1. m. -  Pavlínka Kriššáková, 2. m. -  J. Bachle-
dová, 3. m. -  M. Vojtaššák a B. Andrášová. 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 
rodičom, ale aj starým rodičom a všetkým občanom našej ob-
ce, pretože práve škola je v obci jedinou kultúrnou inštitúciou. 
Tu by som chcela vyzdvihnúť pôsobenie DFS Ždiaranček pod 
vedením J. Andrášovej a P. Michaláka, ktorého činnosť a vystú-
penia dosahujú čoraz vyššiu úroveň a v januári sa zúčastnia na 
veľkej súťaži folklórnych súborov v Zakopanom.

Po materiálnej stránke sme dokončili oplotenie školy aj s 
bránami, položili sme novú dlažbu v zadnej triede a v zadných 
chodbách, vykonali sme väčšiu údržbu kotolne, zrekonštruovali 
sme a vymaľovali archív a kabinet 1. – 4., opravili sme strechu, 
zakúpili sme nový nábytok pre žiakov do jednej triedy, zakúpili 

sme bežky,  vybavili sme kabinet telesnej výchovy novými špor-
tovými pomôckami... Plánov, čo všetko ešte chceme stihnúť, je 
veľa.  Ale hlavne chceme sa venovať žiakom a dať im také ve-
domosti a zručnosti, aby obstáli v dnešnom modernom svete, 
aby boli v živote úspešní, či už v ďalšom štúdiu, alebo na pra-
covnom trhu.

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 po-
diel na jej  súčasnej podobe má tiež starosta obce, Ing. P. Be-
keš, ktorému  takisto patrí veľké poďakovanie, no a v nemalej 
miere je veľkou pomocou našej škole rodičovský výbor, ktorý 
finančne podporuje všetky školské podujatia a akcie a odme-
ňuje žiakov malými darčekmi a sladkosťami za ich úspechy. V 
tomto roku im osobitne patrí veľké poďakovanie za vynikajúcu 
organizáciu Katarínskej zábavy (J. Strachanová, B. Jurčová, J. 
Miškovičová), finančný zisk z tejto akcie aj vďaka sponzorom 
a vysokej angažovanosti rodičov a všetkých zúčastnených bol 
veľmi vysoký. Všetkým patrí moje osobné poďakovanie! Vďaka 
patrí aj tým rodičom a starým rodičom, ktorí sa zúčastňujú na 
všetkých spomínaných aktivitách organizovaných školou (Deň 
zdravej výživy, Mikuláš, príprava vianočných stolov, Vianočná 
akadémia...) a prídu svoje deti podporiť, a hlavne prejaviť záu-
jem 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. A napokon veľa ľudskosti vo vzťahoch doma i v spoloč-
nosti, aby sa nám všetkým žilo v našej škole i obci ako u dob-
rej mamy.

Krásny a šťastný nový rok 2014 želá Ľ. Budzáková, 
riaditeľka ZŠ s MŠ v Ždiari
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11.  Ďakujeme
- všetkým spoluobčanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom v roku 
2013 prispeli k rozvoju našej   obce

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch október, november a december 2013 
oslávili svoje životné jubileá, 

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

Do ďalších dní radosť len prajeme Vám vrele,
nech Váš život je ako sen,
dni ako v mladosti smelé.

Nech Vám v teple uplýva dlhá jeseň zlatá,
to Vám želajú všetci občania Obce Ždiar.

91 rokov   81 rokov
Ján Štefaňák   Alžbeta Pitoňáková
     
88 rokov   80 rokov 
Alžbeta Jurašková  Agnesa Pavláková
Štefan Slodičák   Margita Slodičáková
    Alžbeta Štefaňáková
85 rokov   Jozefína Pitoňáková
Štefan Blaščák     
     75 rokov 
83 rokov   Žofia Kriššáková
Anna Pitoňáková   Júlia Mačáková
    Mikuláš Bekeš
82 rokov               
Mária Bekešová   70 rokov 
          Štefan Siska 
    
  

    Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchádzajúceho 
súhlasu. Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu po-
žiadavku ústne alebo písomne na obecný úrad, útvar matriky. 

Ing. Veronika Pitoňáková
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10.  Kultúra, šport a udalosti
   28. novembra 2013 sa uskutočnilo „Posedenie seniorov“ za 
účasti viac ako 100 dôchodcov. Pre svojich starých rodičov si 
pripravili bohatý program deti z materskej a základnej školy pod 
vedením pani učiteliek. Našim dôchodcom sa prihovoril aj vdp. 
Miroslav Lettrich a PhDr. Katarína Budzáková, hlavná sestra 
Spišskej katolíckej charity.

   Ani nepriaznivé počasie neodradilo Mikuláša, aby opäť po ro-
ku zavítal do Ždiaru na sv. omšu 6. decembra 2013. Mikuláš za 
sprievodu anjela porozdával zo svojich košov sladkú nádielku a 
spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček.



P R Í L O H A č. 1 
všeobecného záväzného nariadenia č.1/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 
OZNÁMENIE 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok …..... 
 
Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR c. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obecnému úradu v Ždiari tieto údaje potrebné pre určenie 
výšky poplatku: 
 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Názov subjektu (spoločnosti, firmy, podniku) ................................................................................ 
 
Adresa prevádzkovateľa zdroja: .................................................................................................... 
 
Identifikácia (IČO, právnická osoba, fyz. osoba oprávnená na podnikanie): ................................. 
…...................................................................................................................................................... 
 
Tel. Kontakt: ................................................ E-mail: ..................................................................... 
 
Dátum zahájenia prevádzky: …...............  
 
Názov technológie, výroby, činnosti: …........................... 
 
 
ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH 
 
1. Tepelné zdroje s menovitým príkonom nižším ako 300 kW (resp. výkonom nižším ako 270 kW) 
 
Typ zariadenia (kotla): ........................................ Príkon, alebo výkon v kW: ............................. 
Použité médium / druh paliva(zemný plyn, drevo, uhlie, alebo kombinácia): 
….......................................................................................................................................................... 
 
Spotreba média za kalendárny rok, merná jednotka (m3 /kwh, resp. t): …............................................. 
 
                  .................................................
      
2. Technologické zdroje (napr. čerpacie stanice pohonných hmôt s obratom do 100 m³/rok a 
CS skvapalnených uhľovodíkových plynov, čistiarne odpadových vôd, kompostáreň, 
mechanické spracovanie kusového dreva(píly): 
 
Druh znečisťujúcich látok: ….............................................................................................................. 
 
 
 
Oznámenie vyhotovil:    Podpis:    Telefón: 
 
Za správnosť zodpovedá:   Podpis: 
 
V Ždiari, dňa ............................... 
 


