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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
je zvykom, že po určitom období, ktoré sme spoločne absolvovali, si 
pripomenieme, čo sa urobilo a čo budeme ďalej robiť. Obdobie od ro-
ku 2010 po rok 2014 bolo pre našu obec nielen obdobím udržiavania 
chodu obce, ale aj obdobím určitého rozvoja a rekonštrukcie obecné-
ho majetku.
Obecný úrad
   Celé štvorročné obdobie sme činnosť úradu zabezpečovali v ne-
zmenenej personálnej zostave, až  v roku 2014 sme pribrali koordiná-
torku pre zabezpečovanie prác na úseku nezamestnanosti z dôvodu, 
že štát začal riešiť nezamestnanosť cez mestá a obce. Jednotlivé refe-
ráty na obecnom úrade kumulovali povinnosti, ktoré presúval štát na 
obce. So všetkým sme sa vysporiadali v dôsledku kolektívnej práce, 
dlhoročných skúseností, vzdelávania sa a ochoty veľa pracovať.
Zastupiteľstvo obce
   Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených sedem poslancov. Po-
čas volebného obdobia odstúpil jeden poslanec na vlastnú žiadosť. 
Bol nahradený ďalším poslancom, ktorý sa vo voľbách umiestnil na 
ôsmom mieste v poradí. Obecné zastupiteľstvo a obecná rada  zasa-
dala pravidelne podľa schváleného plánu zasadania na každý rok. Ko-
misie zasadali podľa potreby riešenia jednotlivých potrieb obce. 
Ekonomika
   Hlavným zdrojom príjmov pre obec boli financie od štátu na počet 
trvalo žijúcich občanov v našej obci. Druhým príjmom boli príjmy z da-
ní občanov a rôznych poplatkov. Tretím príjmom boli financie z EÚ 
fondov, grantov a sponzorských darov. Obec Ždiar je veľmi náročná 
obec z pohľadu nákladovosti /vykurovanie, zimná údržba, prevádzko-
vanie ČOV, obecné cesty, osvetlenie obce, školstvo/. Rozpočet sa ne-
dá navýšiť z roka na rok.  Množstvo financií v rozpočte sa odvíja od 
počtu trvalo žijúcich občanov v našej obci / 1348 občanov/ a je nás 
pomerne málo na tak rozťahanú obec. Na tomto počte občanov sa 
držíme už  od roku 2006 a sme radi, že nemáme klesajúci vývoj. Da-
ne a poplatky tvoria v rozpočte okolo 20% z celkového príjmu a tieto 
sú nastavené v zmysle zákonov SR. Obec neplánuje ich navýšenie,  
pretože ich navýšenie nebude mať zásadný vplyv na zvýšenie rozpoč-
tu. Obecný rozpočet v súčasnej dobe stačí na vykrytie najnutnejších 
nákladov na chod obce, a keď je dobrá zima a nie sú veľké náklady 
na opravu ciest, vykurovanie, opravu a prevádzku ČOV, tak sa nám 
zvýši  na rozvoj obce. Na rozvoj obce sú potrebné financie z fondov, 
grantov, ale tie sú tiež limitované, pretože najprv musíme mať financie 
na prípravu projektov a spolufinancovanie projektov a potom môže-
me žiadať financie z EÚ. Obec nemá veľa majetku, sú to len budovy 
a pozemky pod budovami, cesty a časť pozemkov pod cestami. Je to 
majetok, ktorý nevytvára finančné aktíva /prenájmy/, sú to len náklady 
na udržiavanie majetku. Rezervy do budúcna  sú len v šetrení nákla-
dov na každej úrovni. 
   Obec uzavrie koniec roka s miernym prebytkom financií, bez zadlže-
nia obce s pripraveným plánom prác pre ďalšie obdobie. Obec nemá 
uložené financie v projektoch, ktoré sú nerealizovateľné. Všetky pro-
jekty sa realizovali a realizujú.
Školstvo
   Od postavenia budov škôl štát vykonával len havarijné opravy, žiad-
ne rekonštrukcie a budovy chátrali.  Celé školstvo bolo odovzdané 
v totálne nefunkčnom stave, bez revízií elektriky, so starými zhnitými 
oknami, nefunkčným kúrením atď. Zo zákona je obec zodpovedná za 
materiálne vybavenie škôl.  Keď boli budovy škôl prevedené na obce, 
začali  štátne orgány vykonávať kontroly a vyžadovať všetky revízne 
správy na elektriku, plynové kotly,  tlakové nádoby atď.  Boli situácie, 
keď sme boli veľmi v úzkych, hrozilo zavretie školy.  Podarilo sa nám 
vybaviť financie z EU fondov a tiež z vlastných zdrojov sme základnú 
školu zrekonštruovali tak, že zostali  len pôvodné  obvodové múry, 
ostatné sa všetko prerobilo /okná, strecha, zateplenie budovy, celá 
elektrika, celé kúrenie, teplá a studená voda/ v súčasnej dobe ešte ro-
bíme prístupovú komunikáciu, parkovisko a chodníky v areáli školy. 

Vedľa hlavnej budovy školy sa postavilo multifunkčné ihrisko s ume-
lým trávnikom.  V materskej škôlke sme z vlastných obecných financií 
ošetrili a natreli farbou strechu, vyspravili a namaľovali vonkajšiu fasá-
du, namontovali sme nové bleskozvody, vymenili sme okná, zrekon-
štruovali kuchyňu a jedáleň, zrekonštruovali sme sociálne miestnos-
ti, zabezpečili sme vybavenie škôlky pomôckami, opravili oplotenie, 
upravili terén okolo škôlky. Hoci ZŠ a MŠ nie sú na očiach, aby to mo-
hol každý vidieť, v krátkom  čase sme urobili pre naše detí a učiteľov 
podmienky, ktoré nám iné školy môžu závidieť.
Údržba obecného majetku 
• Dokončili sme prestavbu hasičskej zbrojnice 
• Presťahovali sme obecný úrad do nových priestorov 
 a vybavili novým kancelárskym nábytkom
•  Zrezali sme ihličnany na cintoríne
•  Urobili sme evidenciu hrobových miest na cintoríne
•  Položili sme nové asfaltové plochy na obecných cestách 
 a každoročne sme poopravovali výtlky na cestách
•  Vybudovali sme nové zástavky SAD
•  Vybudovali sme parkovacie plochy pri MŠ
•  Vymenili sme novú strešnú krytinu na zdravotnom stredisku
•  Zrekonštruovali sme kotolňu na zdravotnom stredisku
•  Opravili sme schody pri zdravotnom stredisku
•  Vybudovali sme nové mosty a lávky cez Beliansky potok
•  Vybudovali sme protipovodňovú ochranu v Bachledovej doline  
 a na Belianskom potoku
•  Vybudovali sme amfiteáter pri Ždiarskom dome
•  Vydali sme knihu Dedičstvo goralov
•  Osadili sme nové dopravné a informatívne tabule na obecných 
 cestách
•  Urobili sme plynofikáciu kuchýň v obecných bytovkách
•  Urobili sme nové priepusty pod obecnými cestami
•  Urobili sme rekonštrukciu prečerpávačky na ČOV 
•  Urobili sme rekonštrukciu druhej sekcie na ČOV
CO
Obec spracovala  a stanovila :
•  krízový štáb, ktorý sa zvoláva v prípade nepredvídaných okolností
•  povodňovú komisiu, ktorá sa zvoláva pri povodniach
•  spracovaný plán činnosti na úseku krízového riadenia, civilnej 
 ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, civilného 
 núdzového plánovania a správy majetku civilnej ochrany, ktorý 
 sa každoročne aktualizuje a preveruje.
•  plán preventívnych kontrol
•  protipovodňový plán obce 

Požiarna ochrana
   Hasičov, ktorých máme v evidencii, je 25,  majú novú budovu, v kto-
rej je umiestnená prevádzky schopná technika. Na základe technic-
kého vybavenia a akcieschopnosti sme zatriedení do A skupiny ce-
loplošného rozmiestnenia síl. V popradskom okrese je len päť obcí,    
čo sú zaradené do A skupiny. To znamená, že máme väčšie povin-
nosti, ale aj dostaneme od  štátu väčšiu dotáciu na nákup hasičskej 
techniky a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre hasi-
čov. Je spracovaný plán preventívnych protipožiarnych kontrol na zní-
ženie rizika požiarov. Členovia DHZ pomáhali pri likvidácii požiarov, 
povodni a kultúrno-športových akcií   organizovaných obcou.
Kontrolná činnosť
   Kontrola na činnosť obce bola zabezpečovaná zastupiteľstvom, hlav-
ným kontrolórom obce, nezávislým audítorom  dvakrát ročne a kon-
trola prokurátora. Potom to boli kontroly zo ŽP, veteriny, regionálneho 
zdravotníckeho úradu, krajského stavebného úradu, ministerské kon-
troly, vládna kontrola na realizáciu projektov a ich financovanie, zo so-
ciálnej poisťovne, z  inšpekcie životného prostredia, z okresného úra-
du na matriku a evidenciu obyvateľstva, na osvedčovanie podpisov 
a listín. Obec nemala žiadne záznamy a opatrenia z pochybení našej 
práce ani finančného postihu.
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Stavebný úrad
   Obec má na vybavovanie stavebných požiadaviek vyčlenený jeden 
pracovný deň, čo na rozsah práce bolo niekedy málo. Stavebný úrad 
je prenesený štátny  výkon, to znamená, že obec nemôže robiť sama 
stavebné rozhodnutia, štát vyčlenil len 20%  z pracovného dňa na sta-
vebné konania a aj obci poskytuje  len toľko financií na prevádzku sta-
vebného úradu, zvyšok si  musí obec doplatiť. Patríme do spoločného 
stavebného úradu s obcami Gerlachov, Batizovce, Štôla, Mengusov-
ce, Lučivná a Mesto Svit. V súčasnej dobe je v riešení činnosť staveb-
ného úradu pre časté pracovné výpadky, prieťahy vo vybavovaní a ne-
rovnakého prístupu k žiadateľom.
Sociálne služby
   Obec má podpísanú zmluvu so Spišskou charitou o spolupráci na 
vykonávanie odbornej  sociálnej starostlivosti pre našich občanov. 
Obec zabezpečovala na požiadanie občanov ich umiestnenie do do-
mova dôchodcov. Obec rekonštrukciou starého obecného úradu  pri-
pravuje jednodňový stacionár pre dôchodcov, kde budú mať zabez-
pečené stravovanie, odbornú a zdravotnú asistenciu a rôzne záujmo-
vé aktivity. V dennom stacionári budú môcť  byť aj občania, o ktorých 
je postarané v rodine, ale rodinný príslušník si potrebuje niečo vybaviť 
a nemá komu zveriť opatrovanú osobu. 
Kultúra a šport 
   Obec zabezpečovala kultúrne a športové podujatia podľa schvále-
ného plánu: stretnutia s dôchodcami, stretnutie s malými deťmi, otvo-
renie turistickej sezóny, hasičské  preteky, konské záprahové preteky, 
Goralské slávnosti, cyklomaratón. Obec pomáhala pri zabezpečova-
ní športových kultúrnych podujatí organizovaných základnou školou. 
Určite by sa urobilo v obci v týchto oblastiach viac, pokiaľ by bola kul-
túra, šport, ale aj cestovný ruch zastúpené nejakým združením,  uro-
bilo by sa viac vo všetkých oblastiach, jednak v spolupráci s obcou 
a jednak samotné združenie by sa  mohlo uchádzať o financie z rôz-
nych grantov, nadácií a EU fondov, čím by sa podporila samotná čin-
nosť  danej oblasti a združenia.
Združenia spoločenstva
Obec vždy bola a je nápomocná riešiť požiadavky a spolupracovať 
s jednotlivými združeniami  a spoločenstvami.
Družobné mestá
Obec spolupracuje s dvoma družobnými mestami, a to Chabařo-
vice na severe Čiech, kde spolupráca je na úrovni základných škôl 
a s mestom EGER v Maďarsku, kde je spolupráca v oblasti turizmu.
Rozvojové projekty a údržba obecného majetku do budúcna
• Regenerácia sídiel, začiatok realizácie 21.7.2014 – ukončenie jún 
2015, / nová asfaltová cesta od starého obecného úradu po kostol, 
parkoviská pri zdravotnom stredisku a základnej škole, ktoré budú 
prepojené novým chodníkom okolo Ždiarskeho domu až ku škole, 
nové parkoviská a chodníky pred hasičskou zbrojnicou, pred hasič-
skou zbrojnicou bude vybudovaný kruhový objazd, za obchodom U 
Vlasty bude vybudovaný malý park so zeleňou a lavičkami /
•  Zlepšenie vyučovacieho procesu ZŠ začal projekt pred dvoma 
 rokmi s ukončením v roku 2014
•  Rekonštrukcia strechy na ZŠ – realizácia do konca roka 2014
•  Rekonštrukcia  kotolne v ZŠ  – do konca roka 2014
•  Cyklochodník / Tatranská Kotlina – Strednica / –  začiatok 
 realizácie v druhom polroku 2015
•  Vybudovanie vodného režimu a chodníkov okolo cesty 1/67 
 od začiatku obce po benzínovú pumpu  – prísľub realizácie v roku 
 2015, pretože je to štátna cesta a celú akciu by mal financovať štát
•  Centrum detského relaxu – umiestnenie za potokom 
 pri benzínovej pumpe – pokračujeme s vybavovaním podkladov 
 -  realizácia v roku 2015
•  Rekonštrukcia starého obecného úradu – bude tam umiestnený 
 denný stacionár pre dôchodcov, termín ukončenia 
 do konca roka 2014
•  Zdravotné stredisko – dokončenie južnej strany obloženia, 
 oprava strechy, výmena podlahových gúm
•  Materská škôlka – výmena kotla, montáž odkvapových rín, 
 oprava chodníkov okolo budovy, oprava oplotenia
•  Základná škola – výmena kotlov, výmena strešnej krytiny, 
 dokončenie chodníkov a cesty k ZŠ 
•  Ždiarsky dom – oprava dlažby pred vchodom, ošetrenie 
 obvodových stien, oprava strešnej krytiny
•  Hasičská zbrojnica – úprava okolia, vybudovanie spevnených 
 plôch
•  Polícia – výmena odkvapových rín, oprava chodníkov  a oplotenia
•  Cintorín – zvýšenie chladenia chladničky v dome smútku, 
 vybudovanie časti chodníkov, oprava oplotenia

•  Obecné byty – montáž meračov vody, úprava prístupových 
 chodníkov
•  Dokončíme rekonštrukcie autobusových zástaviek
•  Začneme s úpravou obecných rigolov
•  Osadíme ďalšie dopravné značenia pre zvýšenia bezpečnosti 
 na cestách
•  Osadíme lavičky a smetné koše
•  Osadíme informačné tabule
•  Máme spracovanú odbornú analýzu obecného osvetlenia obce, 
 podľa ktorého postupne začneme s rekonštrukciou obecného 
 osvetlenia 
•  Dokončenie a uloženie nových asfaltových ciest v miestach, 
 kde ešte nie je a začneme postupne obnovovať jestvujúce cesty
V predchádzajúcich troch mesiacoch sme zabezpečovali:
•  Bežný - denný chod obecného úradu. 
•  Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé plánované 
 práce
•  Zabezpečovali sme kultúrne podujatia / Hasičské preteky, 
 Záprahové preteky, Goralské folklórne slávnosti, Cyklomaratón/
•  Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce na ďalšie 
 obdobie organizácii, združení, ktorých sme členmi (OOCR T-S-P, 
 RZPOM, Spoločného stavebného úradu).
•  Riešili sme právne veci obce 
•  Zabezpečovali sme čistotu a kosenie  verejných priestranstiev.
•  Pokračujeme v rekonštrukčných prácach vnútorných priestorov 
 na starom obecnom úrade 
•  Pokračovali sme v rekonštrukcii zástaviek SAD
•  Zrekonštruovali a dali sme novú strešnú krytinu na streche v ZŠ
•  Začali sme s výstavbou centra obce
•  Zabezpečujeme všetky podklady pre stavebné povolenia 
 a vyjadrenia k projektom, ktoré chceme podať ešte do konca 
 októbra
•  Položili sme nové asfaltové plochy na cesta v Bachledovej doline
•  Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ.
V nasledujúcich troch mesiacoch /október, november, december 
/v roku 2014 budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:
•  Budeme zabezpečovať bežný denný chod úradu obce
•  Pripravíme a zvoláme ešte dve zasadania OcZ a OcR v mesiaci 
 november a december
•  Zabezpečíme športové a kultúrne aktivity v našej obci 
•  Prijaté nové zákony a nariadenia uvedieme  do fungovania obce
•  Pripravíme a schválime rozpočet na rok 2015
•  Budeme riešiť havarijný stav v kotolni ZŠ
•  Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách 
 a združeniach, v ktorých je naša obec členom a je to v prospech 
 obce /OOCR T-S-P, MAS nášho regiónu, Asociácie horských 
 sídiel,  spoločného stavebného úradu atď./
•  Dokončíme a schválime čiastkové zmeny ÚP 
•  Zabezpečíme údržbárske práce na obecných bytovkách 
 v zmysle odsúhlasených požiadaviek
•  Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach
•  Dokončíme audit verejného osvetlenia
•  Budeme pokračovať v oprave obecného rozhlasu 
•  Budeme pokračovať v rekonštrukcii ČOV na zlepšení činnosti 
 – rekonštrukcia I. jamy
•  Budeme pokračovať s realizáciou projektu „Regenerácia sídiel“, 
 kde sa prebuduje centrum obce /parkoviská, chodníky, cesta, 
 osvetlenie/ 
•  Spracujeme všetky podklady pre výstavbu centra detského relaxu 
 pod Ždiarskym domom
•  Spracujeme podklady pre  dobudovanie kanalizačných úsekov
•  Spolu s vedením školy  zabezpečíme, aby školský rok 2014/2015 
 mohol nerušene fungovať
•  Spolu s novým zastupiteľstvom spracujeme harmonogram priorít, 
 ktoré je potrebné riešiť v ďalších štyroch rokoch
•  Zabezpečíme opravu klziska pri farskom úrade
•  Začneme s úpravou vchodu do reštaurácie Ždiarskeho domu.
  
 Vážení spoluobčania, na záver sa ešte raz chcem poďakovať za spo-
luprácu všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pri udržia-
vaní a rozvoji našej rodnej obce.

Ing.  Pavol Bekeš, starosta obce      



hlavne detí. Ďalej žiadame, aby majitelia psov, ktorí chodia venčiť 
psov po obecných cestách a chodníkoch, upratali za svojimi mi-
láčikmi ich výkaly a nenechali na obdiv ostatným slušným ľuďom.   

4. Podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov je obec stavebným úradom. Aj keď stavebným úra-
dom je obec a starosta podpisuje stavebné povolenie a iné sta-
vebné rozhodnutia stavebného úradu, nie je zase taký všemoc-
ný, aby si svojvoľne robil, čo sa mu zachce. Keď stavebný úrad v 
stavebnom konaní nemá námietky proti podanej žiadosti, staros-
ta to musí podpísať. Stavebný úrad je prenesená kompetencia 
zo štátu a tam nemôže rozhodovať starosta - iba zamestnanec 
stavebného úradu, ktorý stavebné konanie vedie. Zamestnanec 
nemôže konať v rozpore so zákonom, musí rešpektovať staveb-
ný zákon, VZN obce, územný plán obce a v zmysle týchto záko-
nov a nariadení rozhodovať. 

5. Cyklotrasa Tatranská Kotlina – Ždiar . V minulom progra-
movacom období do roku 2014 bola postavená cyklotrasa zo 
Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny a zároveň v tomto programe 
boli financie vyčerpané,  preto sa nepokračovalo v ďalšej výstav-
be. V tomto programovacom období do roku 2020 budú financie 
na podporu výstavby cyklochodníkov v Prešovskom samospráv-
nom kraji,  ale tiež len určitá suma, ktorá nepokryje všetky žiados-
ti.  Dostanú ich obce a mestá, ktoré budú pripravené. Preto sme 
mali stretnutie s primátorom Spišskej Belej, kde sme sa dohod-
li na podaní nášho projektu na dokončenia cyklotrasy z Tatran-
skej Kotliny cez Monkovu dolinu až na Maguru k rampe na ceste 
s Osturňou. Spišská Belá zabezpečí proces doplnenia projektu 
o nové vyjadrenia, obec Ždiar zabezpečí stavebné povolenie, za-
bezpečí ošetrenie  a súhlasné stanoviska vlastníkov pozemkov. 
Termín ukončenia našich  prác je do konca roka 2014 a začiat-
kom budúceho roka by sme to podali na PSK Prešov. 

6. Stretnutie s dôchodcami bude 6.11.2014 / štvrtok/ o 14.00 
hod. v Goralskej krčme za účasti riaditeľa Spišskej charity, kde 
budete oboznámení o fungovaní denného stacionára na starom 
obecnom úrade s pestrým programom žiakov a škôlkarov.

7. Stretnutie so živnostníkmi v cestovnom ruchu bude 
22.10.2014 o 18.00 hod. za účasti p. Bodnárovej,  riaditeľky 
OOCR T-S-P a Ing. Štefana Danka,  riaditeľa MAS - LAG Pieniny.

8. Obec požiadala Pamiatkový úrad SR o zrušenie pamiat-
kových zón. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu uchrániť kultúr-
ne dedičstvo pre ďalšie generácie, z dôvodu poskytnutia dotácií 
vlastníkom nehnuteľností zaradených do  kultúrnych pamiatok. 
Regulatívy pre výstavbu v pamiatkovej zóne sú  trvalo zapraco-
vané v Územnom pláne obce Ždiar.

9. Základná škola s materskou školou
Materská škola
Začiatok školského roka je  za nami !
Bránu našej MŠ sme otvorili v novom školskom 
roku 2014/2015 2. septembra , kedy sme priví-
tali nielen  deti, ktoré už  našu MŠ navštevovali, 
ale aj uplakané tváričky nových detí. Momentálne našu MŠ na-
vštevuje  41 detí . Z toho 20 detí v triede 3 - 4 r., v ktorej vyučujú 
p. uč. Bc. Iveta Vasičáková a p. uč. Danka Bachledová  a 21 detí 
v triede zmiešanej vekovej kategórie  od 4 – 6 rokov, kde vyučuje 
p.zást. Bc. Jana Svocáková a p. uč. Bc. Anna Mazureková.
Deti ktoré MŠ navštevovali vždy majú radosť z prekvapenia v po-
dobe niečoho nového a nové deti  a rodičia sú plní očakávania  
čo ich v MŠ  čaká. Prostredie našej MŠ bolo  zveľadené a dopl-
nené o malé prekvapenia pre deti na začiatok školského  roku v 
podobe nových hracích kútikov doplnené o nové hračky.
Starať sa o deti celý deň je pomerne náročná práca hlavne po 
psychickej stránke, preto je potrebné vykonávať  s nimi neustá-
le rôzne aktivity, aby boli zaujímavé a aby boli pre deti príno-
som.  Vždy hľadáme a vymýšľame niečo nové a zaujímavé.
V MŠ na ne  čaká druhý domov , kde chceme vytvoriť   prostredie 
, ktoré sa páči im aj ich rodičom, aby tak mohli vyrastať  v zdra-
vom krásnom prostredí. Pretože majme na pamäti slová:  „Ako 
sa mi správame k deťom tak sa raz budú správať oni k nám.“
Pripravované aktivity: 
- Divad.predstavenie - Dorotka z Fidorkova
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2.  Ekonomika
V mesiaci august a september obecným zastupiteľstvom  boli 

schválené zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 a 5. Roz-
počet naďalej je mierne prebytkový. Obec  priebežne plní upra-
vený rozpočet ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti.

Sú medzi nami stále občania, ktorí si do dnešného dňa nespl-
nili svoju povinnosť a nezaplatili daň z nehnuteľnosti a poplatok 
za odvoz TKO za rok 2014. 

Skončil 3, Q 2014, občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby, sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za 
ubytovanie.                             Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebné požiadavky
Rozhodnutie
Plynofikácia rodinného domu 392, Ján Kriššák, Poprad
Odstránenie stavby – Hospodárska budova pri RD 324, Marcel 
Mačák 322
Zmena užívania na nebytovú stavbu- Hotel Bachledka Strachan, 
Strachan, s.r.o.646
Užívanie miestnej komunikácie, Ján Kriššák, Poprad
Územné rozhodnutie
Rodinný dom, Ján Zoričák, Francúzsko
Stavebné povolenie
Prestavba časti hospodárskej budovy pri RD, Ján Tribula 16
Kolaudačné rozhodnutie
Vodovodná, plynová, elektrická zemná prípojka, Mgr. Ivana 
Karšňáková, Nitra
Obnova roľníckeho dvora 451, Miroslava Patakyová 671
Drobná stavba a stavebné úpravy
Garáž, Pavol Mačák s manž. 57
Prístrešok, Michal Karas, Smižany
Preložka NTL OPZ pre RD 190, Matúš Čontošfalský, Košice
Územnolánovacie informácie
Pavol Rybka 408
Mária Kriššáková 265

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
11.11.    09.12.

5. Zber a odvoz TKO
16.10    30.10    13.11.    27.11.    11.12.    23.12.

6. Zber separovaného odpadu
17.10.    14.11.    12.12.
 
7. Evidencia obyvateľov od 1.7.2014 do 30.9.2014
Prihlásení na trvalý pobyt: 1     Mária Michaláková
Odhlásení z trvalého pobytu: 9   
Peter Budzák, Miroslava Galliková, Terézia Galliková, Miriam 
Galliková, Ľubomír Tropp, Martina Troppová, Ján Olekšák, Ro-
zália Bekešová, Daniela Suchanovská
Zomrelí: 1    Danica Bališová
Narodení: 3    Martin Jurek, Karol Čermák, Juliana Kotarbová
Počet obyvateľov k 30.6.2014: 1348
Priemerný vek obyvateľov: 38, 58  roka
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce: Juliana Kotarbová 

Ing. Veronika Pitoňáková

8. Informácie a upozornenia
1. V dôsledku nepovolenej stavby pri premostení potoka a od-

klonením potoka od pôvodného toku pred mostom na odbočke, 
voda podmývala pravú stranu mosta, ktorá poškodila celé prie-
čelie mosta, ktoré sa zrútilo. Naprojektovaná  hodnota opravy 
mosta je 190 000 EUR.

2. Žiadame všetkých občanov, ktorým vyteká voda z prístu-
povej cesty k rodinným domom, aby si urobili odrážky do obec-
ných rigolov, pretože táto voda poškodzuje obecnú cestu, a to 
hlavne v zime. Ak by sme mali menej poškodené cesty po zime, 
mohli by sme položiť viac asfaltových ciest v súvislej dĺžke v obci.

3. Žiadame všetkých spoluobčanov, ktorí držia psa, aby ne-
púšťali svojich psov voľne pobehovať po obci kvôli bezpečnosti 
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-  Logopedický deň 
-  Jesenná výstavka prác detí
-   Turistické vychádzky 

-   Vystúpenie pre dôchodcov
-   Mikuláš,  Vianočná besiedka a iné.......

Bc. Jana Svocáková, zást.Mš
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V školskom roku 2014/2015 v našej ZŠ a MŠ pôsobia: 
Riaditeľka ZŠ s MŠ:  Mgr. Ľubosláva Budzáková 
Zástupkyňa riad. školy pre ZŠ:  Ing. Lýdia Zámečníková 
Zástupkyňa riad. školy pre MŠ:  Bc. Jana Svocáková 

Pedagogickí zamestnanci:
PaedDr. Alica Kundlová - triedna učiteľka 1. ročníka, koordiná-
torka protidrog. a rodič. výchovy
Mgr. Magdaléna Zoričáková - triedna učiteľka 2. ročníka, koor-
dinátorka regionálnej výchovy
Mgr. Alena Bekešová - triedna učiteľka 3. ročníka, vedúca MZ 
pre 1. – 4. ročník
Mgr. Vladimír Mačák - triedny učiteľ 4. ročníka 
Mgr. Zuzana Krempaská - triedna učiteľka 5. ročníka 
Mgr. Barbora Jurčová - triedna učiteľka 6. ročníka, výchovná 
poradkyňa, koordinátorka ekologickej výchovy  
Mgr. Jana Andrášová - triedna učiteľka 7. ročníka 
Mgr. Gabriela Krasuľová - triedna učiteľka 8. ročníka, koordiná-
torka športovej výchovy
PaedDr. Alžbeta Karolyiová - triedna učiteľka 9. ročníka, vedú-
ca PK pre prírodovedné predmety
Mgr. Anna Budzáková - bez triednictva, vedúca PK pre spolo-
čenskovedné predmety
Mgr. Mária Bekešová - bez triednictva, vedúca PK pre cudzie 
jazyky
Mgr. Miroslav Lettrich - farár 
Martina Olekšáková - učiteľka náboženskej výchovy 
Bc. Miriam Schostoková - asistentka učiteľa v 4. ročníku
Mgr. Lenka Sisková - asistentka učiteľa v 9. ročníku
Mária Pitoňáková - asistentka učiteľa v 1. ročníku
Danka Bachledová - učiteľka MŠ
Bc. Zuzana Mačáková - učiteľka MŠ 
Bc. Anna Mazureková - učiteľka MŠ 
Bc. Iveta Vasičáková - učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci: 
Mária Lorenčíková - ekonómka školy 
Mária Lukačková - vedúca školskej jedálne 
Júlia Ivančáková - kuchárka v ZŠ 
Jarmila Botková - pomocná sila v kuchyni ZŠ 
Jarmila Bekešová - kuchárka v MŠ 
Ladislav Mačák - údržbár, kurič školy 
Katarína Dzilská - upratovačka v ZŠ 
Mária Spirčáková - upratovačka v ZŠ 
Rozália Olekšáková - upratovačka v MŠ

Počty žiakov základnej školy
v školskom roku 2014/2015 (k 15.9.2014)

Počty žiakov materskej školy
v školskom roku 2014/2015 (k 15.9.2014)

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

1.  15 9 6 
2. 17 8 9 
3.  22 12 10 
4.  21 14 7 

Spolu za   
I. stupeň 75 43 32 

5. 14 6 8 
6. 17 9 8 
7. 20 15 5 
8. 12 7 5 
9. 21 9 12 

Spolu za 
II. stupeň 84 46 38 

Celkom 159 89 70 

Oddiel Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

I. 20 11 9 
II. 21 8 13 

Predškolákov 11 5 6 
Spolu  41 19 22 

Organizácia školského roka 2014/2015
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie 
sa začína 2. septembra 2014 (utorok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 
30. januára 2015 (piatok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 
2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).
4. V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyu-
čovania spolu 187 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní 
prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľ-
ných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdni-
ny) bude trvať 62 dní.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2014/2015

Režim dňa v ZŠ
1. vyučovacia hodina    7.55 -   8.40
2.  vyučovacia hodina    8.50 -   9.35
3.  vyučovacia hodina    9.45 - 10.30
  veľká prestávka
4.  vyučovacia hodina  10.45 - 11.30
5.  vyučovacia hodina  11.40 - 12.25
6.  vyučovacia hodina  12.30 - 13.15
 obedná prestávka
7.  vyučovacia hodina  13.45 – 14.25

Konzultačné hodiny učiteľov ZŠ
- každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 14.00 h do 15.00 h 
- konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. Barbory Jurčo-
vej sú každý piatok od 9.00 h do 11.00 h

Záujmové útvary (ZÚ) v školskom roku 2014/2015

1. ZÚ Šikovného prváka PaedDr. A. Kundlová
2. Spevácky ZÚ  PaedDr. A. Kundlová
3. Regionálno-turistický ZÚ Mgr. M. Zoričáková 
4. Šikovníček Mgr. A. Bekešová 
5. Športový ZÚ 1 Mgr. A. Bekešová 
6. Futbalový ZÚ Mgr. V. Mačák 
7. Jazdecký ZÚ Mgr. V. Mačák
8. Tvorivé dielne I Mgr. L. Sisková
9. Tvorivé dielne II Mgr. Z. Krempaská 
10. DFS Ždiaranček Mgr. J. Andrášová, P. Michalák
11. Gymn.-bežecký (lyž.) ZÚ Mgr. G. Krasuľová
12. Športovo-bežecký (lyž.) ZÚ Mgr. G. Krasuľová
13. Internetovo-matematický ZÚ PaedDr. A. Karolyiová
14.Dramaticko-čitateľský v ANJ Mgr. A. Budzáková
15. Angličtina hrou Mgr. M. Bekešová
16. Čitateľský ZÚ Bc. M. Schostoková
17. ZÚ moderného tanca M. Pitoňáková
   Počet žiakov prihlásených na záujmové vzdelávanie v našej 
škole v školskom roku 2014/2015 je 158, čo z celkového počtu 
159 žiakov predstavuje 99,4%.
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10. Kultúra, šport a udalosti
   27. júla 2014 v Monkovej doline sa konala „Hasičská súťaž o 
pohár starostu obce“ za účasti Dobrovoľných hasičských zborov 
z Osturne, Tatranskej Lomnice, Novej Lesnej, Tatranskej Kotliny, 
Mlynice a 2 domácich družstiev. Súťažilo sa v disciplínach: po-
žiarny útok a štafeta, na ktoré dohliadali rozhodcovia p. Kováč, 
Mudrák, Brejčák, Slovík a Šebesta. Mužstvá si mohli overiť svo-
je schopnosti, niektorým prialo športové šťastie viac, niektorým 
menej. Všetci hasiči podali skvelý výkon a presvedčili nás o svo-
jej vytrvalosti a kolektívnej súdržnosti.

Školské aktivity v priebehu 
mesiaca september 2014 
� 2.9.2014 - Slávnostné otvorenie škol.     
    roka 2014/2015, pasovanie prvákov
��18.9.2014 – Účelové cvičenie žiakov 
    2. stupňa 
��25.9.2014 – Plenárne združenie 
    a triedne aktívy rodičov školy 

Pripravované školské aktivity 
v mesiaci október 2014 
��V rámci Mesiaca úcty k starším:
- výstava „starých“ hračiek 
  (hračiek rodičov a starých rodičov)
- besedy so starými rodičmi
- príprava kult. programu pre seniorov 
  v spolupráci s obcou. 
��Deň zdravej výživy. 
��Šarkaniáda na 1. stupni. 
��Súťaž o najoriginálnejšiu jesennú 
   výzdobu triedy.
��Predmetové exkurzie:
- Festival horských filmov v Poprade 
  (5. a 8. ročník)
- Výstava „Tutanchamón“ v Bratislave 
  (9. ročník).

Kontaktné údaje školy
��Školská webová stránka 
   (webové sídlo): 
    www.zszdiar.edupage.org 
��Školská e-mailová adresa: 
    zszdiar@gmail.com 
��Telefón: 052 4498184 
��Mobil: 0911 604389 

Pripravila: Ing. Lýdia Zámečníková, 
zástupkyňa RŠ pre ZŠ

 

 

 

   3. augusta 2014 sa konali „Preteky konských záprahov“ za 
účasti 9 párov koní a ich furmanov. Súťažili v disciplínach: sla-
lom furmanským vozom a nakladanie metrovice, manipu-
lácia s drevom na cieľ, silová disciplína na čas a samostat-
ná silová disciplína - ťahanie dreva. Víťazom súťaže zruč-
nosti sa stal Vladimír Vida a Valent Majerčák z Lendaku s ča-
som 4 min. 54 sek. V silovej disciplíne – ťahanie dreva zvíťa-
zil opäť Vladimír Vida a Valent Majerčák. Cenu o najkrajší pár 
koní získal Miroslav a Matúš Ciriakovci a cenu o najkrajšie ob-
lečený furmanský pár Karol Michalák a Ľubomír Nemešány. 
Ďakujeme všetkým furmanom, že predvedením svojho majstrov-
stva s koňmi spríjemnili všetkým peknú slnečnú nedeľu.
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Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 17. 10. 2014.

   Jubilejný 20. ročník Goralských folklórnych slávností, ktorý sa 
konal v dňoch 9.-10.8.2014, ponúkol milovníkom ľudovej hudby, 
spevu a tanca za účasti folklórnych skupín z troch strán Tatier zá-
žitky spojené s tradíciami a zvyklosťami. Účinkujúci z FS Podhale 
– Jurgow, Maguranka – Spišská Stará Ves, Wiyrchowiane – Bu-
kowina Tatrzańska-Poľsko, Kicora - Lendak, Fľajšovan – Oravská 
Lesná, Ždiaranček a Goral – domáca folklórna skupina a folklór-
ny súbor Magurák z Kežmarku predviedli svoje nadšenie pre za-
chovanie svojich tradícií.
Letné a slnečné počasie v sobotu umocnilo zážitok zo sv. omše 
pod Ždiarskou vidlou a Havranom, na ktorej vdp. Miroslav Lettrich 
privítal celebrejúceho kňaza Janka Záhradníka. Večer pokračo-
val predstavením speváckych talentov Simonky Mačákovej, Peť-
ky Michalákovej, Barborky Andrášovej a tradične sestier Mišky a 
Alžbetky Osvaldových. Hlavný program pokračoval speváckym 
koncertom Peťa Cmorika a úžasnej ľudovej hudby Kollárovcov. 
   Poďakovanie patrí predsedovi Prešovského samosprávneho 
kraja Petrovi Chudíkovi a Zastupiteľstvu PSK, ktorí finančne pod-
porili 20. ročník Goralských slávností a všetkým sponzorom, kto-
rí prispeli finančnou čiastkou alebo vecnou cenou.

  7.9.2014 sa uskutočnil III. ročník cyklistických pretekov „Be-
lianska 25“ za účasti 76 pretekárov v 3 vekových kategóriach so 
štartom na Belianskom rybníku. Tohto roku sa preteku zúčastnil 
aj majster sveta Ondrej Glajza, ktorý sa stal víťazom vo svojej ka-
tegórii. Celkovým víťazom sa stal Ján Halík z Popradu s časom 
00:47:30. Blahoželáme všetkým pretekárom, ktorí prešli cieľom 
v Ždiari na Strednici.

   21.7.2014 začali stavebné práce na projekte: „Regenerácia 
centrálnej časti obce Ždiar“. Projekt je spolufinancovaný Európ-
skou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
a spoluúčasti obce vo výške 5 %. Výška poskytnutého príspev-
ku je 421 170,47 EUR. Revitalizácia verejných priestranstiev po-
zostáva z rekonštrukcie miestnych komunikácií, výstavby a re-
konštrukcie chodníkov, verejného osvetlenia, sadových úprav a 
drobnej architektúry. Projekt bude ukončený v júni 2015.
 
11. Ďakujeme
   Všetkým, ktorí nám pomohli zabezpečiť vydarené kultúrne 
a športové akcie v letných mesiacoch.

12. Blahoprianie
   Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch jú1, august, september 2014 oslávili 
svoje životné jubileá.

Zase máte o rok viac, nebojte sa, vidieť to nie je.
Veď napriek starostiam, Vás láska k blížnym hreje.
Zahoďte všetky starosti a usmievajte sa, veď svet je krásny,
aj keď Vám do smiechu nie je.

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

85 rokov    
Bernadeta Zoričáková, Júlia Olekšáková
84 rokov    
Jozef Michlík
83 rokov
Mária Vojtaššáková
82 rokov 
Dávid Vojtaššák
81 rokov 
Adam Tropp
80 rokov
Anna Mačáková, Mária Mačáková
75 rokov 
Ján Bekeš, Ladislav Svocák, Margita Slodičáková, 
Katarína Tribulová, Mária Goliášová, Benjamín Pitoňák
70 rokov 
Júlia Svocáková, Mária Adamjáková

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



VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby 
starostu obce v ŽDIARI,15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Ždiari podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 

1. Pavol Bekeš, Ing.,  55 rokov,  starosta obce,  Ždiar č.103,  nezávislý kandidát
2. Pavel Krasuľa,  52 rokov,  živnostník,  Ždiar č. 535,  nezávislý kandidát
3. František Mačák,  45 rokov,  štátny zamestnanec,  Ždiar č. 325,  nezávislý kandidát

V Ždiari, dátum: 26. 9. 2014                              Mária Zachvejová, v. r., predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY  pre voľby poslancov 
Obecného zastupiteľstva v ŽDIARI, 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Ždiari podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb, o voľbách do orgánov samosprá-
vy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistro-
vala týchto kandidátov:

  1. Mária Andrášová,  54 rokov,  vedúca penziónu,  Ždiar č. 107,  KDH
  2. Slavomír Blaňár,  36 rokov,  živnostník,  Ždiar 314,  SMER-SD
  3. Jarmila Blaščáková,  46 rokov,  vedúca poštového úradu,  Ždiar č. 25,  KDH
  4. Róbert Burger, Ing., Arch.,  37 rokov,  živnostník,  Ždiar č. 237,  KDH
  5. Valent Kotarba,  39 rokov,  živnostník,  Ždiar č. 527,  SMER-SD
  6. Pavel Krasuľa,   52 rokov,  živnostník,  Ždiar č. 535,  nezávislý kandidát
  7. Pavol Mačák,  49 rokov,  výsluhový dôchodca,  Ždiar č. 57,  SIEŤ
  8.Vladimír Mačák, Mgr.,  35 rokov,  učiteľ,  Ždiar č. 281, KDH
  9. Peter Novák, Ing.,  35 rokov,  vedúci oddelenia výstavby,  Ždiar č. 491,  nezávislý kandidát
10. Kamil Pitoňák,  29 rokov,  strojný technik,  Ždiar č. 434,  NOVA
11. Vladimír Siska,  48 rokov,  SZČO,  Ždiar č. 13,  SIEŤ
12. Stanislav Sleboda,   44 rokov,  vodič z povolania,  Ždiar č. 209,  SIEŤ
13. Jaroslav Strachan,  38 rokov,  podnikateľ,  Ždiar č. 646,  SMER-SD
14. Milan Vojtaššák,  40 rokov,  sprievodca,  Ždiar č. 683,  KDH
15. Štefan Zachveja, Ing.,  58 rokov,  výsluhový dôchodca,  Ždiar č. 291,  SMER-SD
16. Milan Zoričák,  37 rokov,  živnostník,  Ždiar č. 348,  SMER-SD
17. Štefan Zoričák, Ing.,  38 rokov,  riaditeľ spoločnosti,  Ždiar  č. 482,  nezávislý kandidát
18. Otília Zoričáková,  44 rokov,  živnostníčka,  Ždiar č. 505,  KDH

V Ždiari, dátum: 26. 9. 2014                               Mária Zachvejová, v. r., predseda miestnej volebnej komisie

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnia voľby starostu obce a voľby poslancov obecného zastupiteľ-
stva. Volebná miestnosť bude na obecnom úrade v zasadačke (t.j. požiarna zbrojnica), otvorená bude 
od 7.00 hod. do 20.00 hod. Každému voličovi bude doručené oznámenia o čase a mieste konania volieb.

Miestna volebná komisia dňa 24. septembra 2014 zaregistrovala všetkých kandidátov na starostu obce ako 
aj na poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci spĺňali zákonom stanovené podmienky.

Dňa 26. 9. 2014 boli vyhlásené kandidatúry pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov obecného zastu-
piteľstva.

V obci Ždiar budeme voliť 7 poslancov.             Jana Olekšáková, zapisovateľka miestnej volebnej komisie  

Komunálne voľby 2014


