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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Milí Ždiarčania,
sme na začiatku roku 2015, rok 2014 je za nami, nebudem po-
drobne bilancovať tento rok, čo sme zvládli dobre a čo sme ešte 
mohli urobiť lepšie, pretože pred komunálnymi voľbami sme po-
drobne zhodnotili nielen rok 2014, ale aj celé volebné obdobie. 
Rok 2014 zaraďujeme medzi úspešné roky posledného obdobia 
z hľadiska množstva vykonanej práce a rozvoja obce.

Milí Ždiarčania, chcem sa Vám poďakovať za veľkú účasť pri 
voľbách, ktorá bola ako hlavný ukazovateľ, že je záujem o správu 
našej rodnej obce. Výsledok volieb či už starostu, alebo poslan-
cov obecného zastupiteľstva, dal jasné posolstvo, akým smerom 
sa má uberať naša obec pri spravovaní obce. Osobne sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a podporili ma v tom, 
čo robím spolu s poslancami a zamestnancami obce pre našu 
obec. 

Zastupiteľstvo obce
Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených sedem poslancov.
Mária Andrášová, Jarmila Blaščáková, Ing. arch. Róbert Burger, 
Mgr. Vladimír Mačák, Milan Vojtaššák, Otília Zoričáková, Ing. 
Štefan Zoričák 
Za zástupkyňu starostu obce bola zvolená: Mária Andrášová. 
Do obecnej rady boli zvolení poslanci: Blaščáková Jarmila, 
Andrášová Mária, Burger Róbert Ing. arch.

Boli zriadené tri komisie obecného zastupiteľstva:
1.Komisia ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže, športu, 
kultúry, rozvoja, sociálnej a zdravotnej starostlivosti
Andrášová Mária, Blaščáková Jarmila, Mačák Vladimír Mgr., Ja-
na Olekšáková, Zoričáková Otília
2. Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej in-
fraštruktúry, požiarnej ochrany, služieb a verejného poriadku.
Burger Róbert Ing. arch., Zoričák Štefan Ing., Mačák Vladimír 
Mgr., Michaláková Blanka Bc.
3. Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funk-
cií v súlade so zákonom 357/2004 Z.z.
Mária Andrášová, Jana Olekšáková, Jarmila Blaščáková

Boli zriadené poslanecké obvody:
Poslanecký obvod č. 1 / č. d. 1 – č. d. 77 / Blaščáková Jarmila
Poslanecký obvod č. 2 / č. d. 78 – č. d. 145 / Andrášová Mária
Poslanecký obvod č. 3 / č. d. 146 – č. d. 206 / Vojtaššák Milan
Poslanecký obvod č. 4 / č. d. 207 – č.d.287 / Zoričáková Otília
Poslanecký obvod č. 5 / č. d. 288 – č. d. 330 / Mačák Vladimír Mgr.
Poslanecký obvod č. 6 / č. d. 331 – č. d. 399/ Burger Róbert Ing. arch.

Poslanecký obvod č. 7 č. d. 400 – č. d. 631 / Zoričák Štefan Ing. 
Obecné zastupiteľstvo bude zasadať podľa schváleného plánu 
zasadnutí OcZ, a to minimálne šesťkrát do roka. Komisie budú 
zasadať minimálne jedenkrát za dva mesiace alebo podľa potre-
by riešenia problematiky obce. 

Ekonomika
Rok 2014 sme ukončili s prebytkom financií v obecnej pokla-
dni, čo znamená, že sme dobre hospodárili. Obec má vy-
platené všetky pohľadávky voči všetkým dodávateľom, nemá 
žiadnu pôžičku. Počítali sme, že budeme riešiť havarijné situácie 
v základnej škole, kde pôvodná strecha zatekala a v máji 2014 
nám zatopilo celú kotolňu, kde všetky štyri kotly boli poškodené 
tak, že sa nedali opraviť. Urobili sme všetko preto, aby sme v po-
slednom štvrťroku vybavili na ministerstve školstva financie na 
tieto havarijné situácie. Boli sme úspešní, takže spomínané ha-
varijné situácie boli odstránené. Tým, že sme nemuseli dať vlast-
né zdroje na havarijné situácie, mohli sa vlastné obecné zdro-
je použiť na riešenie ďalších akútnych vecí v obci. V decem-
bri 2014 sme stihli urobiť úplnú rekonštrukciu ČOV prvej jamy, 
taktiež dokončiť rekonštrukciu starého obecného úradu pre den-
ný stacionár, vymeniť termostatické ventily na radiátoroch v ma-
terskej škole, nakúpiť nové paplóny v materskej škole a vymeniť 
podlahovúkrytinu na celom schodišti v zdravotnom stredisku. 

Každoročné nám stúpajú náklady spojené s rozširovaním 
sa cestovného ruchu, výstavby nových penziónov a rozširovaním 
sa lyžiarskych stredísk v našej obci / poškodzovanie ciest, opra-
va ciest, zimná údržba obecných ciest, údržba ČOV, čistenie 
obce, TKO, všeobecné poškodzovanie obecného majetku /. 
Tieto zvýšené náklady v spomínaných nákladových oblastiach 
by mali vykrývať dane z ubytovania od občanov, ktorí posky-
tujú ubytovanie. Odvedené dane z ubytovania sú len slabým 
zlomkom oproti zvyšujúcim sa nákladom. Na zvýšené nákla-
dy musia prispievať aj občania, ktorí neubytujú. Ak občania, 
ktorí ubytujú, požadujú vypluhované a posypané cesty každú 
minútu,  zvážanie smetí každý deň atď., najprv nech zhodnotia, 
či majú vyrovnané všetky pozdĺžnosti voči pokladni obce, z ktorej 
chcú čerpať. Obec môže poskytovať kvalitu a množstvo služieb 
na takej úrovni, ako jej to dovolí pokladňa obce. Nemôžeme len 
chcieť brať, musíme v prvom rade dať.

Hlavným zdrojom príjmov pre obec v roku 2015 budú financie 
od štátu na počet trvalo žijúcich občanov v našej obci. Druhým 
hlavným príjmom budú príjmy z daní občanov a rôznych poplat-
kov. Tretím príjmom budú financie z EÚ fondov, grantov a spon-
zorských darov. Obec neplánuje navýšenie daní ani poplatkov, 
ale ani ich zníženie za jednotlivé služby pre občanov na rok 2015 
. Sú poskytnuté len zľavy pre dôchodcov a študujúcu mládež. 
Všetky podielové dane od štátu, dane od občanov obce, dane za 
ubytovanie, poplatky a pokuty sú riadnym príjmom obce určené 
na všetky potreby obce. V rozpočte na rok 2015 sme plánovali 
príjmy na úrovni roku 2014, čím by sme pokryli všetky náklady 
na základné fungovanie a údržbu všetkých potrebných činností 
obce. Časť financií sme naplánovali na spoluúčasť na všetky po-
dané projekty a žiadosti, ktoré chceme realizovať v roku 2015. 
Obecný rozpočet je vyrovnaný v zmysle zákona o financovaní sa-
mosprávy t.j. výdaje v roku 2015 nepresiahnu príjmy v roku 2015.

Rezervy do budúcna bude obec hľadať v šetrení nákladov na 
každej úrovni obecnej správy. 
 
Požiarna ochrana

V mesiaci január bude zvolaná výročná členská schôdza 
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hasičov, kde sa prijme plán činnosti na rok 2015, ktorý bude 
rozšírený a akčnejší, pretože DHZ obce Ždiar na základe tech-
nického vybavenia a akcieschopnosti bol zatriedený do A sku-
piny celoplošného rozmiestnenia síl. To znamená, že máme 
väčšie povinnosti, ale aj dostaneme od štátu väčšiu dotáciu 
na nákup hasičskej techniky a osobných ochranných pra-
covných prostriedkov pre hasičov. DHZ bude si plniť aj preven-
ciu predchádzania požiarov na základe spracovaného plánu 
preventívnych protipožiarnych kontrol. Je to zložka obce, ktorú 
obec musí mať na základe zákona a obec túto zložku bude 
využívať, aby sa predišlo škodám na majetku občanov a potom 
na likvidáciu nepredvídaných udalosti. 

Stavebný úrad
Obec má na vybavenie stavebných požiadaviek vyčlenený 

jeden pracovný deň v týždni, t.j. utorok. Sme členom spoločného 
stavebného úradu mesta Svit s obcami Gerlachov, Batizovce, 
Štôla, Mengusovce a Lučivná. Budeme sa snažiť odstrániť určité 
nedostatky z minulého obdobia. 

Sociálne služby
V roku 2015 budeme pokračovať v rozšírenej spolupráci so 

Spišskou charitou, obec má podpísanú zmluvu so Spišskou chari-
tou o spolupráci na vykonávanie odbornej sociálnej starostlivosti 
v teréne pre našich občanov. Na základe požiadaviek občanov 
budeme zabezpečovať ich umiestnenie do domova dôchodcov. 
Rozšírená spolupráca so Spišskou charitou bude pri prevádz-
kovaní denného stacionára. Rekonštrukciou starého obecného 
úradu pripravujeme jednodňový stacionár pre dôchodcov, v kto-
rom budú mať zabezpečené stravovanie, odbornú a zdravotnú 
asistenciu a rôzne záujmové 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 opatro-
vanú osobu. 

Združenia, spoločenstvá
Budeme naďalej aktívni v spolupráci s farským úradom, 

s pozemkovými spoločenstvami, urbariátom, lyžiarskymi stredis-
kami, poľovníckym združením, aby sme spoločne riešili rozvoj 
našej obce. Budeme naďalej aktívni v presviedčaní jednotlivých 
záujmových skupín v obci, aby si vytvorili občianske združenia, 
alebo nejaké iné zoskupenie s platnými stanovami, vedením 
daného zoskupenia, prehľadným financovaním, plánom činnosti, 
aktívnou prácou, ktoré by zastrešovalo danú záujmovú skupinu. 
Dané združenie by si riešilo vlastne záujmy a zároveň by sa moh-
lo uchádzať o financovanie na svoju činnosť z rôznych fondov, 
nadácií a taktiež o obecnú finančnú podporu v zmysle platnej 
obecnej smernice o dotácii pre takéto zoskupenia.

 
Družobné mestá
Naša obec v roku 2015 bude pokračovať hlavne v cezhraničnej 
spolupráci pri získavaní eurofondov s Gminou Tatranska Bukov-
ina, ktorá pozostáva z ôsmich obci a s dvoma družobnými mes-
tami, a to Chabařovicami na severe Čiech a s mestom EGER 
v Maďarsku.

Školstvo
Bolo nám a je nám úplne jasné, že ako sa postaráme o našu 
mládež, taká bude naša budúcnosť. Preto sme v minulom období 
venovali veľkú pozornosť školám, aby sme vytvorili čo najlepšie 
prostredie a podmienky našim deťom a učiteľom. Vzhľadom na 
to, že sme vyriešili technický stav budov a zariadení v nasledujú-
com období, budeme spolu s vedením školy pravidelnými stret-
nutiami riešiť operatívne veci, ktoré budú potrebné pre fungov-
anie ZŠ s MŠ. Riešenie vyučovacieho procesu nespadá do pô-
sobnosti obce, je to medzi príslušným ministerstvom a vedením 
školy.

Zdravotníctvo
  Naďalej bude v obci všeobecný lekár, detská lekárka, zub-
ná lekárka a lekárnička s obsadením jednotlivých postov, ako 
v roku 2014.

TKO
  Zber TKO a separovaného odpadu bude pokračovať zaužívaným 
spôsobom. Jedná sa o množstevný zber, kde kontrolné lístky 
nenahrádzajú žetóny, slúžia len na evidenciu, koľko môže každá 
rodina odovzdať koniev za zaplatenú sumu. Zber bude prebiehať 
podľa harmonogramu, aký ste obdŕžali v stolovom kalendári. V 
roku 2015 sa odpad bude zbierať len zo smetných koniev / nari-
adenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v 
Poprade/ a vrecia na smetnej konve sa nebudú akceptovať pre-
to, aby boli zachované rovnaké podmienky pre každého občana. 
Za uloženie smetí pred zberom zodpovedá pôvodca smetí, musí 
ich uložiť na svojom pozemku, najskôr večer pred dňom zberu. 
Uloženie smetí na cudzom pozemku bez písomného súhlasu 
majiteľa pozemku sa bude považovať za vytvorenie čiernej sk-
ládky aj s dôsledkami. Doriešime zber smetí od majiteľov chát. 
Na TKO sú nové kontrolné lístky / ružová farba – 110 l, oranžová 
– 1100 l /, staré kontrolné lístky neplatia v roku 2015.

Likvidácia žúmp
   Likvidácia žúmp bude pokračovať tým istým spôsobom ako 
v minulom období. Žumpy bude môcť odvážať podnikateľ, alebo 
spoločnosť s príslušnými povoleniami k danej činnosti, aby ste 
mali možnosť preukázať likvidáciu kalov zmysle VZN a smernice 
obce Ždiar o likvidácii žúmp. V priebehu roka 2015 musí:
- Každá domácnosť byť napojená na obecnú kanalizáciu na pria-
mo, nemôže byť napojená cez septik alebo žumpu. 
- Každá domácnosť, ktorá podáva stravovanie pre turistov musí 
mať vybudovaný lapač tukov, aby sa tuky nedostávali do kanal-
izácie.
- Každá domácnosť, ktorá vypúšťa povrchovú vodu / zo striech, 
z okolia domu a iných zdrojov / do kanalizácie, musí ukončiť také 
vypúšťanie povrchových vôd. 

V predchádzajúcich troch mesiacoch 
/október, november, december/ sme zabezpečovali:
• Bežný - denný chod obecného úradu.
• Pripravili a zvolali dve zasadnutia obecného zastupiteľstva.
• Pripravili sme a schválili sme rozpočet na rok 2015 .
• Zabezpečovali sme komunálne voľby.
• Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé plánované 
 práce.
• Zabezpečovali sme kultúrne podujatia / stretnutie s dôchod-
 cami, vianočné posedenia, rozsvietenie vianočného 
 stromčeka/.
• Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce 
 na ďalšie obdobie organizácii, združení, ktorých sme členmi 
 (OOCR T-S-P, RZPOM, Spoločného stavebného úradu, 
 Asociácie horských sídiel).
• Riešili sme právne veci obce. 
• Dokončili a schválili sme zmeny a doplnky č.15 územného 
 plánu obce.
• Zabezpečovali sme čistotu obce. 
• Zabezpečili sme stretnutie s občanmi podnikajúcimi 
 v cestovnom ruchu.
• Zabezpečili sme posedenie s dôchodcami.
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• Zabezpečovali sme náhradnú prácu pre nezamestnaných 
 občanov na obecných službách.
• Zabezpečili sme dokúpenie a osadenie dopravných značení 
 na obecných cestách.
• Zabezpečili sme namontovanie termostatických ventilov 
 na radiátoroch v MŠ.
• Zabezpečili sme úpravu vchodu do Ždiarskeho domu.
• Zabezpečili a osadili sme vianočný stromček.
• Zabezpečovali sme zimnú údržbu obecných ciest.
•  Pokračovali sme v rekonštrukcii obecného osvetlenia.
• V mesiaci december sme odstránili všetku starú poškodenú 
 technológiu z I. jamy ČOV a namontovali sme úplne novú 
 technológiu do separačných nádrží, nitrifikačných nádrží, 
 hlavnej nádrže a dosadzovacej nádrže, čím sa zvýši účinnosť 
 čistenia a mierne stúpne aj kapacita ČOV. 

• Zabezpečovali sme rekonštrukčné práce vnútorných 
 priestorov na starom obecnom úrade. 
• Pokračovali sme s výstavbou centra obce. 

• Podali sme žiadosti na Envirofond na riešenie ČOV,
 kanalizácie a vodovodov
• Zabezpečili sme opravu klziska za starou farou.
• Zrekonštruovali sme komplexne celú kotolňu v ZŠ, odstránili 
 sme všetky staré kotly, rozvody a reguláciu a namontovali 
 sme nové rozvody, reguláciu a nové kotly.
• Odstránili sme starú podlahovú gumu v zdravotnom stredis-
 ku a dali sme novú podlahovú krytinu na celom schodišti. 

• Zabezpečovali a vybavovali sme podklady pre vydanie 
 územného rozhodnutia pre výstavbu cyklotrasy II. etapy.
• Zabezpečovali sme všetky podklady pre stavebné povolenia 
 a vyjadrenia k projektom, ktoré chceme realizovať v nasledu-
 júcom období.
• Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ. 

V nasledujúcich troch mesiacoch /január, február, 
marec/ v roku 2015 budeme riešiť ďalšie aktivity, 
medzi ktoré patria:
• Budeme zabezpečovať bežný denný chod úradu obce
• Pripravíme a zvoláme podľa plánu zasadnutia zasadnutie OcZ 
• Zabezpečíme športové  kultúrne aktivity v našej obci 
• Zabezpečíme inventarizáciu majetku obce
• Zabezpečíme vypracovanie všetkých potrebných 
 dokumentov pre PO a CO.
• Zabezpečíme preškolenie zamestnancov školy, obecného 
 úradu, občanov pracujúcich na obecných službách z predpi-
 sov bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia, požiarnej ochra
 ny
• Prijaté nové zákony a nariadenia uvedieme do fungovania 
 obce
• Uzatvoríme účtovne rok 2014
• Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách 
 a združeniach, kde naša obec je členom a je to v prospech 
 obce /OOCR T-S-P, MAS nášho regiónu, Asociácie horských 
 sídiel, spoločného stavebného úradu atď./
• Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach
• Zabezpečíme v MŠ úpravu sociálnej miestnosti 
• Zvoláme a zabezpečíme výročnú členskú schôdzu DHZ 
 obce Ždiar
• Budeme zabezpečovať zimnú údržbu obecných ciest
• Budeme pokračovať v dokončení denného stacionára pre 
 dôchodcov
• Spolu s ZŠ a MŠ zabezpečíme všetky športové akcie
• Budeme pokračovať s realizáciou projektu „Regenerácia 
 sídiel“, v rámci ktorého sa prebuduje centrum obce / parko-
 viská, chodníky, cesta, osvetlenie / 
• Budeme pokračovať v príprave všetkých podkladov 
 pre výstavbu centra detského relaxu pod Ždiarskym domom
• Budeme pokračovať v príprave podkladov pre  dobudovanie 
 kanalizačných úsekov
• Budeme pokračovať v príprave podkladov pre vybudovanie 
 cyklotrasy
• Budeme pokračovať vo vybavovaní povolení na rozšírenie VN 
 a NN prípojok na vyšnom konci.
• Spolu s vedením školy zabezpečíme, 
 aby školský rok 2014/2015 mohol nerušene fungovať

   Milí Ždiarčania, na záver môjho príhovoru by som Vám všetkým 
a Vaším najbližším chcel popriať v roku 2015 hlavne zdravie 
a šťastie a za nás všetkých by som mal päť prianí do roku 2015:
- Nech sme všetci zdraví
- Každý deň veľa radosti a menej zlosti
- Dobré medziľudské vzťahy
- Nech každý nájde v sebe silu brániť dobro, česť a pravdu
- Nech do nového roku každý vstúpi tou správnou nohou

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce    

2. Ekonomika
Obec mala v roku 2014 schválený vyrovnaný rozpočet mier-

ne prebytkový, ktorý bol schválený 26.11.2013. V priebehu roka 
bolo schválených šesť rozpočtových opatrení, kde boli schvále-
né zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti. K 31. 12. 2014 obec 
mala po finančnej stránke splnené všetky záväzky t.j. faktúry 
splatné do konca roka boli všetky uhradené.

 V mesiaci november bol schválený rozpočet na rok 2015 
mierne prebytkový. Na roky 2016 a 2017 výhľadovo. Obec na 
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rok 2015 nemenila všeobecné záväzné nariadenia o miestnych 
daniach. Výška daní je rovnaká ako v roku 2014.

Sú medzi nami ešte fyzické osoby, ktoré aj po zaslaní upo-
mienok ešte nezaplatili daň z nehnuteľnosti za rok 2014, a fyzic-
ké osoby za odvoz TKO 2014. Neplatiči sú každý rok stále tí istí. 
Naše výzvy ignorujú.

Upozorňujeme občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v ro-
ku 2014, alebo už nie sú vlastníkmi /pozemky, stavby/, alebo 
zistili, že nemajú uvedené správne údaje, je potrebné podať da-
ňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2015 na 
Obecný úrad v Ždiari. Tlačivá sú na obecnom úrade, alebo si ich 
môžete stiahnuť z internetovej stránky Ministerstva financií SR. 
Týka sa to aj občanov, ktorí v roku 2014 skolaudovali stavby, ma-
li vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu a pod..

Ďalej upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2015 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 – ak je v cudzom jazyku preloženú/, 
že občania sú v priebehu roka mimo obce / študenti, pracujúci v 
zahraničí a pod./ 

Zároveň občania, ktorí v priebehu roka sa stali poberateľmi 
dôchodku a už nepracujú, nech túto skutočnosť oznámia, aby 
im bola poskytnutá úľava na odvoz TKO.

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebné požiadavky
Rozhodnutie
Zmena užívaniastavby na nebytovú stavbu „Hotel Bachledka 
Strachan, Strachan, s.r.o. 645
Odstránenie stavieb „Altánok a prístrešok na odpad“, Daniel Be-
keš 631
Zvláštne úžívanie miestnej komunikácie, Ing. Milan Tomaškovič 
288
Zmena stavby pred dokončením „Dostavba objektu rýchleho 
občerstvenia s prestavbou na reštauráciu“, FIMA INVEST, s.r.o. 
Bratislava
Dodatočné povolenie stavby „Rodinný dom s ubytovaním – prí-
stavba a prestavba s.č. 545“, Mgr. Miloš Varády s manž., Tatran-
ská Lomnica
Územné rozhodnutie
Zriadenie 2 trafostaníc – Blaščacká dolina, VSD, a.s. Košice
Prístavba a nadstavba hotela Bachledka Strachan, Strachan, 
s.r.o. 645
Stavebné povolenie
Plynofikácia, Peter Blaščák s manž. 56
Rodinný dom s ubytovaním, Bc. Ivana Karšňáková, Nitra
Prístavba penziónu Viktória, Stanislav Bekeš s manž. 513
Zriadenie VN prípojky, TS a kábelových NN vývodov, VSD, a.s. 
Košice
Rodinný dom, Štefan Bekeš 145
Kolaudačné rozhodnutie
Modernizácia farmy, PS Strednica
Prevádzková budova, Jaroslav Pitoňák, Tatranská Kotlina
Dvojgeneračný dom, Samuel Klocháň, Tatranská Javorina
Drobná stavba a stavebné úpravy
STL pripojovací plynovod k rodinnému domu, Ing. Jozef Kuch-
ta 213
Oplotenie, Jozef Andráš 393
Vyrovnanie vjazdu na pozemok, Ing. Karol Kučera 112
Podanie odvolania
Odstránenie stavieb „Altánok a prístrešok na odpad“, Daniel Be-
keš 631
Štátny stavebný dohľad
Pavel Krasuľa 424
Ján Gallik 318

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
24. februára 2015

5. Zber a odvoz TKO
08.01.    22.01.    05.02.    19.02.    05.03.    19.03

6. Zber separovaného odpadu
09.01.    06.02.    06.03.

7. Evidencia obyvateľov od 1.10.2014 do 31.12.2014
Prihlásení na trvalý pobyt: 7
Ladislav Kostka, Edita Ivančáková, Štefan Pitoňák, Blanka Psigo-
dová Spank, Marek Rupp, Andrea Ruppová, Karolina Ruppová
Odhlásení z trvalého pobytu: 0
Zomrelí: 2
Slavomír Gallik, Vladimír Damer
Narodení:4
Michal Psigoda, Maxim Nemešany, Nikola Budzáková, Ján Mar-
ko Tribula
Počet obyvateľov k 31.12.2014: 1357
Priemerný vek obyvateľov: 38, 47 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce: Ján Marko Tribula
Evidencia obyvateľov v roku 2014 celkom:
Prihlásení na trvalý pobyt: 17
Narodení: 15
Odhlásení z trvalého pobytu: 18
Zomrelí: 13
celkom – prírastok: 3
Vekové zloženie obyvateľov:
do 6 mesiacov                    7 
od 6 mesiacov do 12 mesiacov                16
do 6 rokov                  90
od 6 do 15 rokov                148
od 15 do 18 rokov                 52
od 18 rokov              1067
------------------------------------------------------------------------------
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2014:    1357
Počet žien: 689
Počet mužov: 668
V obci Ždiar má trvalý pobyt aj 21 cudzincov.
Prihlásení na prechodný pobyt k 31.12.2014: 60   

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka

8. Informácie a upozornenia
1. Obec bude dôslednejšie vyžadovať od všetkých dodržiavanie 
ochrany obecného majetku pred jeho poškodzovaním. Žiadame 
všetkých občanov, ktorým vyteká voda z prístupovej cesty k rodin-
ným domom, aby si urobili odrážky do obecných rigolov, pretože 
táto voda poškodzuje obecnú cestu, a to hlavne v zime, keď niek-
torí občania solia prístupové cesty a voda steká na obecnú cestu
2. Žiadame všetkých občanov a ich hostí, aby autá nenecháva-
li zaparkované na obecnej ceste, respektíve na krajnici obecnej 
cesty. Autá majú byť zaparkované na spevných plochách pri ro-
dinných domoch, penziónoch určených na zaparkovanie áut.
3. V poslednom období je dosť veľa problémov so psami, ktoré 
pobehujú po obci voľne pustené, ale aj opustené. Voľne pobe-
hujúce psy sa dajú riešiť a nie je to až taký veľký problém. Horšie 
je to s opustenými psami. Tým nekončí problém s opusteným 
psom, že sa nahlási na políciu, alebo niekde inde a pes sa odne-
sie do útulku pre psov. Obec musí za psa v útulku platiť mesač-
ne veľkú sumu až do doby, keď si psíka niekto z útulku nezobe-
rie alebo nezdochne. To znamená aj niekoľko rokov znáša obec 
náklady v útulku. Obec od nepoctivého majiteľa / ak je známy / 
je povinná vymáhať všetky náklady s tým spojené. Ak majiteľ nie 
je známy, zostane to na obci a všetci sa skladáme na psíka. Aby 
sme tomu predišli, obec tento rok začne s presnou evidenciou 
všetkých psov v obci, aby sa dalo potom identifikovať majiteľa 
psa, za účelom riešenia spomenutých problémov. Obec môže 
uložiť majiteľovi psa okrem iného za porušenie zákona o dr-
žaní psa od 65 EUR po 165 EUR. Pokuta je príjmom obec-
ného rozpočtu. Každý majiteľ psa zo zákona je povinný každú 
zmenu stavu nahlásiť na obecnom úrade len písomnou formou. 
4. Ples Goralov bude 7. februára 2015 o 19.00 hod. v hoteli Ma-
gura, kde chceme tento rok znova prekročiť rekord v počte kro-
jovaných účastníkov, ktorý vytvorila naša obec. 
5. Výročná členská schôdza DHZ bude 24.01.2015 v zasadačke 
obecného úradu.
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6. Zo schválených čiastkových zmien a regulatívov a nariadení 
obce spomenieme tie najdôležitejšie informácie 
- Okolo obecnej cesty a štátnej cesty bol vyčlenený ochranný 
pás na chodníky a cyklochodníky, kde nemôže byť umiestnená 
žiadna stavba.
- V obci Ždiar môžu byť kaly likvidované troma spôsobom, a to:
• napojením sa do obecnej kanalizácie
• v domovej ČOV s vyústením len do povrchového toku
• nepriepustná žumpa s atestom o nepriepustnosti
- Na každú izbu ubytovania, musí byť vybudovaná jedná označe-
ná spevnená plocha na parkovanie
- K pozemku na výstavbu musí byť zriadená prístupová cesta 
o šírke 3 m.
7 . Žiadame všetkých budúcich staviteľov, aby si svoje stavebné 
požiadavky odkonzultovali na stavebnom úrade, aby potom ne-
vznikali nedorozumenia a svoje úplné žiadosti v zmysle  staveb-
ného zákona, schváleného územného plánu obce a stavebných 
regulatívov obce o výstavbu dávali v minimálnom 30-dňovom 
časovom predstihu do podateľne na obecný úrad. 
V budúcnosti po zaregistrovaní žiadosti až do skončenia prípa-
du sa nebudú dať prenášať osobne žiadne spisy medzi Ždiarom 
a Svitom. Ak nebude stavba postavená v súlade, ako bolo vysta-
vené stavebné povolenie, alebo ako je dané v ÚP obce, nebude 
stavba skolaudovaná a bude označená za čiernu stavbu.
8. Zimnú údržbu na rok 2014 / 2015 zabezpečuje Jozef Pitoňák
9. Údržbu hasičskej techniky v pohotovostnom stave udržujú V. 
Kotarba st. a Š. Kotarba
10. Údržbu obecného majetku /obecné osvetlenie, rozhlas, vy-
kurovanie v obecných budovách a prevádzku ČOV I, ČOV II/ za-
bezpečuje J. Botka
11. Postup pri spozorovaní požiaru alebo iných mimoriadnych 
udalostí:
– Volať V. Kotarbu, Š. Kotarbu alebo hociktorého člena DHZ
– volať starostovi
– volať 158
– spustiť sirénu na hasičskej zbrojnici - nepretržite dve minúty, ak 
horí v obci a prerušovane, ak horí mimo obce. Tlačidlo sirény sa 
nachádza vedľa vchodových dverí, je potrebné rozbiť sklíčko a 
stlačiť tlačidlo. Bezdôvodné spustenie sirény je trestný čin.
12. Kľúče od domu smútku cez pracovnú dobu sú na obecnom 
úrade, mimo pracovnej doby sú u starostu obce alebo u eko-
nómky.

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

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 2014 podľa zákona č. 401/1998 Z.z., kto-
rá je do 15. februára 2015. 
Tlačivo je prílohou Zorského spravodaja. Doručiť je možné osob-
ne, poštou, e-mailom na adresu: rozvoj@zdiar.sk

Blanka Michaláková, rozvoj obce

9.Základná škola s materskou školou
Materská škola

Máme za sebou štyri mesiace školského roku 2014/2015. 
Naše deti si už našli kamarátov, spoznali pani učiteľky, zvykli si 
na režim v škôlke. Deti zažili mnoho pekných a veselých chvíľ, 
mnoho akcií, pestrých programov, ktoré im denne pripravujú na-
še pani učiteľky. Zime predchádza jeseň a tá je spojená okrem 
iných aj s rôznymi aktivitami na škol. dvore, turistickými vychádz-
kami, tvorením z jesenných prírodnín a v mesia-
ci november sme nezabudli aj na našich starých 
rodičov.

Naše deti majú veľmi radi divadielka. A tak 
sme si k nám pozvali interaktívne divadielko 
“Terezka z Fidorkova”, ktoré pútavým predsta-
vením vtiahlo deti do sveta rozprávok a hier a bábkové divadiel-
ko “Slniečko” sa predstavilo príbehom plným ponaučení o zdra-
vej výžive.

A tak prišiel december - najkrajší mesiac v roku. Čo nám pri-
niesol? Prišiel k nám Mikuláš, aby potešil a obdaril všetky deti a k 
Vianociam patrí aj ,,Vianočná besiedka” v našej MŠ. Deti si spolu 
s pani učiteľkami pripravili bohatý program pre rodičov, starých 
rodičov a všetkých ostatných v podobe básni, piesní, scénok a 
tančekov. Za ich odvahu a smelosť predviesť čo dokážu, boli deti 
obdarené darčekom.

Na záver tohto roka prajeme všetkým Vianoce krásne a čisté 
ako sneh, v rodine len pokoj a smiech a do nového roku 2015 
šťastie, zdravie a pohodu.                        Praje kolektív a deti MŠ 

 Bc. Jana Svocáková, zást.MŠ
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Základná škola
Milí rodičia, vážení občania!
Vianoce sú, keď rozlúskneme orechovú škrupinku,
keď pod obrus si dáme z kapra šupinku,
keď máme vieru, že je krajší svet,
keď prajeme si zdravie, šťastie, keď sa na seba usmievame.
Vianoce sú pohladenie pre dušu...   

Je tu opäť čarovné obdobie, na ktoré sa tešíme všetci, veľ-
kí i malí. Sú tu Vianoce. Blíži sa koniec roka. Je tu aj pre mňa 
príležitosť a možnosť poďakovať sa Vám, rodičia, starí rodičia, 
priatelia školy, ktorí namiesto prázdnych slov a kritiky, priložíte 
ruku k dielu a pomôžete. Chcem poďakovať rodičovskému vý-
boru, starému i novozvolenému, za vynikajúcu spoluprácu, naj-
mä za organizáciu Katarínskej zábavy a za mikulášske darče-
ky. Ďalej všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na Katarínskej zábave, 
a tým ste finančne podporili našu školu, všetkým sponzorom, 
ktorí ste prispeli do tomboly. Ďakujem mamičkám a babičkám, 
ktoré iniciatívne pomáhajú pri školských a mimoškolských akti-
vitách, ako sú Deň zdravej výživy, vianočné stoly, vianočná aka-

démia, vystúpenie pre seniorov... Veľké poďakovanie patrí obec-
nému úradu, najmä starostovi, ktorý podporuje ždiarsku školu 
vo všetkých oblastiach. Najviac nás teší zrekonštruovaný areál 
školy – zámková dlažba, chodníky, parkovacie miesta a samo-
zrejme, nové moderné a výkonné, zároveň úsporné kotly, staré 
boli zatopené počas májovej povodne, a to všetko vďaka staros-
tovi, ďakujem. 

Ak by som mala niekoľkými vetami zhrnúť činnosť školy za 
krátke obdobie, 4 mesiace: od septembra 2014 do decembra 
2014, tak musím s radosťou skonštatovať, že naša činnosť bola 
bohatá, aj v oblasti vzdelávacej, aj v oblasti výchovnej. Spome-
niem aspoň tieto aktivity: v 8. a 9. ročníku prebehlo testovanie 
žiakov, KOMPARO, zo slovenského jazyka a matematiky. Zú-
častnili sme sa na športových súťažiach: cezpoľný beh v rámci 
Tatranskej lyžiarskej ligy, florbal, kde naši žiaci aj žiačky dosiahli 
veľmi pekné umiestnenia. Tiež prebehlo okresné kolo olympiá-
dy slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sme mali úspešnú 
riešiteľku - M. Dzilskú. Ďalšie aktivity: Pytagoriáda (matematic-
ká súťaž) pre mladších i starších žiakov, informatická súťaž i-
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-bobor, školské kolo olympiády z anglického jazyka... V rámci 
environmentálnej výchovy sme uskutočnili tvorivé dielne ku Dňu 
zdravej výživy, zapojili sme sa do súťaže v zbere papiera a v zbe-
re textilu, v rámci protidrogovej výchovy prebehli vynikajúce akti-
vity k Medzinárodnému dňu boja proti drogám. V rámci regionál-
nej výchovy žiaci, členovia DFS Ždiaranček, vystúpili s bohatým 
kultúrnym programom pre seniorov pri príležitosti mesiaca úc-
ty k starším. Nezaostávame ani pri materiálnom zabezpečova-
ní školy. Položili sme novú dlažbu v priestoroch mimoškolskej 
činnosti, vymenili sme novú keramickú dlažbu v ďalšej zadnej 
triede, vymenili sme nové plastové a bezpečnostné dvere v telo-
cvični, rozšírili sme kamerový systém  - vonkajší areál budovy a 
ihrisko z dôvodu vandalizmu a poškodzovania týchto priestorov 

počas letných prázdnin, zakúpili sme moderné športové pomôc-
ky a nové knihy do školskej knižnice. O všetkých aktivitách Vás 
podrobne informujeme na našom webovom sídle, o bohatej čin-
nosti svedčí aj plný fotoalbum. 

Zavŕšením starého roka je krásne kultúrne podujatie – Vianoč-
ná akadémia, ktorá sa nesie v tradičnom duchu a ktorá je vyjad-
rením toho, čo nám zanechali naši predkovia, prežiť kresťanské 
Vianoce, nie materiálne, pripomenúť si zvyky, tradície a duchov-
no, ktoré vštepujeme žiakom aj my, učitelia. Ale to nestačí, preto-
že na prvom mieste by to mali byť rodičia. Preto v závere vyjadru-
jem nádej, že v novom roku sa zlepší spolupráca školy a rodiny, 
najmä v tom zmysle, že nám obidvom stranám záleží na dieťati. 
Žiaci sa menej pripravujú na vyučovanie, sú vystavení, bez do-
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zoru rodičov, rôznym negatívnym vplyvom. Je potrebné, aj keď 
žijeme v uponáhľanej dobe, nájsť si čas na dieťa, aj čo sa týka je-
ho povinností a správania. 

Všetko dobré do nového roka 2015 praje riaditeľka školy

Školské súťaže, aktivity a podujatia 
v priebehu mesiaca október - december 2014

-  Návšteva bratov  kapucínov
-  Šarkaniáda na 1. stupni
-  Nový environmentálny kútik živej prírody
-  Oranžový deň
-  Deň zdravej výživy
-  Beseda s olympionikmi
-  Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka - Komparo 2014 

-  Športové súťaže: cezpoľný beh, Tatranská lyžiarska liga - florbal
-  Projektové vyučovanie - Európsky týždeň proti drogám
-  Olympiáda slovenského jazyka a literatúry
-  Školské kolo olympiády z anglického jazyka
-  Domáce kolá matematickej a fyzikálnej olympiády
-  i-Bobor, informatická súťaž žiakov 3. – 9. ročníka
-  Mesiac úcty k starším – vystúpenie DFS Ždiaranček a besedy 
 so seniormi
-  Výstava starých hračiek a predmetov
-  Regionálne aktivity – Lucia, liatie „olova“, 
 pečenie medovníkov, vianočná pohľadnica, výtvarné práce ...
-  Mikulášske divadelné predstavenie Čert a Káča
-  Školské kolá matematickej Pytagoriády žiakov 3. – 8. ročníka
-  Vianočná akadémia
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10. Kultúra, šport a udalosti
Obec Ždiar do súťaže „Babička Spiša a Šariša 2014“, ktorú 

organizovalo mesto Stará Ľubovňa dňa 23.10.2014, prihlásila p. 
Ruženu Zachvejovú. V Dome kultúry sa predstavilo 12 súťažia-
cich babičiek, ktoré sa predviedli v troch disciplínach: módnej 
prehliadke, predstavení svojho bydliska a mikroregiónu, ukážke 
svojho talentu a zručnosti. Svoju múdrosť, šikovnosť a zmysel 
pre humor predviedli všetky babičky, ale porota musela vybrať tri 
najlepšie. Zlatou babičkou roka sa stala 84-ročná Ružena Za-
chvejová, ktorá v súťaži získala aj titul Najstaršia babička roka. 
Striebornou babičkou sa stala Žofia Molčanová z Kurova a bron-
dzovou babičkou Justína Kollárová z Kolačkova.

6. novembra 2014 sa stretli dôchodcovia na Posedení senio-
rov. Pre svojich starých rodičov si pripravili program deti z ma-
terskej a základnej školy pod vedením pani učiteliek. Našim dô-
chodcom sa prihovoril Ing. Pavol Bekeš, starosta obce, Mgr. Ľu-
bosláva Budzákova, riaditeľka školy a vdp. Miroslav Lettrich.

5. decembra 2014 na sv. omšu opäť po roku zavítal do Ždia-
ru Mikuláš, ktorý za sprievodu anjelov a našich najmenších roz-
svietil vianočný stromček a porozdával zo svojich košov sladkú 
nádielku.

11. Ďakujeme
1. Všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na roz-
voji našej rodnej obce 
2. Za spoluprácu v roku 2015:
- Farskému úradu v Ždiari
- Vedeniu ZŠ s MŠ
- Pozemkovému spoločenstvu Strednica
- Pozemkovému spoločenstvu Lendacke
- Poľovníckemu združeniu Vidla
- Obvodnému oddeleniu policajného zboru v Ždiari
- Lyžiarskemu stredisku Strednica 
- Lyžiarskemu stredisku Bachledova dolina
- Konzumu ABC
- Železiarskemu obchodu – V. Monka
- Goralskej Karčme
- Múzeu - Ždiarsky dom
- Hotelu Magura
3. Valentovi Kotarbovi a Štefanovi Kotarbovi za ochotu pomáhať 
pri nepredvídaných udalostiach počas celého roka, ako aj pri 
upchatej hlavnej kanalizácii pod odbočkou dňa 27.12.2014 v po-
poludňajších hodinách 
4. DHZ a ďalším dobrovoľníkom za ochotu pomôcť pri mimoriad-
nych udalostiach

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce
Ždiar, ktorí v mesiacoch október, november, december 2014 
oslávili svoje životné jubileá.
Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť 
do ďalších rokov Vám praje 

Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.

89 rokov    
Alžbeta Jurašková 
Štefan Slodičák

86 rokov    
Štefan Blaščák

84 rokov
Anna Pitoňáková

83 rokov 
Mária Bekešová

82 rokov 
Alžbeta Pitoňáková

81 rokov
Agnesa Pavláková
Margitac Slodičáková
Alžbeta Štefaňáková
Jozefína Pitoňáková

75 rokov 
Anna Štefaňáková
Anna Liptáková
Vlasta Michaláková
Mária Michlíková
Mária Kriššáková

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.



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 ............................... 
 


