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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

polrok 2016 je za nami, bol to polrok, kde sme v zmysle no-
vých zákonov prijímali opatrenie na činnosť obecného úradu, za-
bezpečovali sme čistenie obce a tiež sme pripravovali nové pro-
jekty na rozvoj obce. Obecné zastupiteľstvo zasadalo dvakrát v 
zmysle prijatého plánu zasadaní, obecná rada a komisie obec-
ného zastupiteľstva zasadali podľa potreby riešiť obecné záleži-
tosti. 

Obec naďalej hospodári s prebytkom financií, ktoré chceme 
v budúcom období využiť na rekonštrukciu obecných ciest a na 
spoluúčasť pri podávaní žiadosti o nenávratné financie s EÚ. 
Obec každý deň zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú z riadne-
ho chodu obce alebo z nepredvídaných havarijných situácií.

V prvom polroku boli vykonané kontroly na úseku CO, PO, 
následne plánované kontroly na realizáciu projektov / Hasičská 
zbrojnica, Obecné osvetlenie/ bol vykonaný audit na hospodá-
renie obce a kontrola kontrolóra obce. Výsledok všetkým kontrol 
je bez nálezov a nedostatkov s výrokom audítora, že obec hos-
podári v zmysle platných zákonov SR. 

Začiatkom roka 2016 začalo nové projektové obdobie do ro-
ku 2020 pre získavanie financií z fondov EÚ v rámci možností, 
ktoré sú v jednotlivých operačných programoch, sme pristúpili 
k príprave projektov, ktoré je potrebné riešiť v obci. Boli už vy-
písaní nejaké výzvy v jednotlivých kapitolách a na jednotlivých 
ministerstvách , už sa aj začali podávať žiadosti, no v súčasnej 
dobe je všetko zastavené. Po voľbách došlo k výmenám na jed-
notlivých ministerstvách a jednotlivé ministerstvá pozastavili pro-
cesy riešenia žiadosti, alebo ich rušia iné upravujú, takže nejaký 
pohyb nastane koncom roka 2016. Oblasti, ktoré sme riešili pre 
budúce obdobie:

V mesiaci máj 2016 nám skončila zmluva na odvoz TKO s VPS 
Vysoké Tatry,s.r.o., museli sme urobiť nové výberové konanie. 
Naďalej nám bude odvážať odpad VPS Vysoké Tatry, s.r.o. S no-
vým zákonom o odpadoch súviselo doriešenie spoločnosti, kto-
rá bude financovať separovaný zber. Obec má uzavretú zmlu-
vu na prefinancovanie separovaného zberu so spoločnosťou 
ENVI – PAK, a.s Bratislava a so spoločnosťou Brantner Poprad, 
s.r.o., ktorá bude zabezpečovať zber odpadových olejov a tukov 
a zber papiera výmenou za toaletný papier a papierové servítky 
pre všetkých občanov. S novým zákonom o odpadoch súvisí aj 
nutnosť pre obec vybudovať zberný dvor, kde budeme zabezpe-
čovať činnosť zberu, skladovania a odvozu určitých druhov od-
padov, ktoré sme v zmysle zákona o odpadoch povinní riešiť už 
od júna 2016. Preto sme pripravovali projektovú dokumentáciu a 
všetky povolenia na zabezpečenie zberného dvora. 

Druhou oblasťou bolo riešenie procesu projektovania rekon-
štrukcie cesty I/66, ktoré bude ukončené do konca mesiaca júl 
a potom nastane proces povoľovania výstavby a výberových ko-
naní. V budúcom roku by sa malo začať so samotnou rekon-
štrukciou cesty.

Treťou oblasťou bolo dokončenie prípravy projektovej doku-
mentácie pre rekonštrukciu a zvýšenie kapacity ČOV.

Štvrtou oblasťou je rekonštrukcia obecných ciest, kde má-
me v pláne každý rok položiť určitý úsek v obci, podľa možností 
obecných financií.

Piatou oblasťou je školstvo, kde máme v pláne rekonštrukciu 
budovy MŠ, vybavenia ZŠ učebnými pomôckami a vybavenie 
telocvične športovým naradím. Ďalej sme pracovali na výmennej 
spolupráci s družobným mestom EGER. Spolupráca je zamera-
ná na výmenné pobyty detí. Naše deti využijú podmienky mesta 
Eger na zdokonalenie plávania a rekreácie.

Ďalšou oblasťou bola a je postupné zdokonaľovanie služieb v 
stacionári pre seniorov, kde chceme zabezpečiť a rozšíriť rozvoz 
obedov na celú obec.

DHZ obce je na základe žiadosti a vybavenia zaradený do ka-
tegórie A, z čoho nám vyplývajú aj určité povinnosti pri záchran-
ných prácach na vyzvanie operačného strediska. Obec musí mať 
zabezpečené 24 – hodinové preberanie správ a výziev o hrozia-
cich výstrahách - vietor, povodne, dážď, požiar, sneh a iné /za-
bezpečuje to starosta obce/. Na základe mimoriadnych udalos-
tí mal náš DHZ dva výjazdy k požiaru lesa na Malej Frankovej 
a polámaných stromov na ceste I/66 v úseku od obce Ždiar po 
hraničný prechod.

Vďaka lesnej ceste, ktorú sme pred troma rokmi spriechodni-
li a aj rozšírili, sa nám podarilo požiar zastaviť na danej ceste a 
zároveň dopraviť vodu po danej ceste na uhasenie požiaru, čím 
sme uchránili súkromné lesy občanov našej obce. 

V mesiacoch apríl - jún sme zabezpečovali :
• Denný chod obecného úradu.
• Pripravovali zasadnutie obecného zastupiteľstva.
• Výberové konania na jednotlivé plánované práce.
• Čistotu obce 
• Aktívne sme sa zúčastňovali práce v organizáciách, 
 združeniach, ktorých sme členmi (OOCR T-S-P, RZMO, 
 Spoločného stavebného úradu, MAS – LAG PIeniny).
• Opravu obecných ciest makadamom 
• Opravu obecných ciest asfaltom
• Opravu poškodeného múru na cintoríne

• Dokončili sme výmenu okien a dverí v reštaurácii Ždiarsky dom
• Zrekonštruovali sme terasu pred Ždiarskym domom
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2. Ekonomika

V mesiaci apríl a jún Obecným zastupiteľstvom bola schvále-
ná zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a 3. Rozpočet 
naďalej je mierne prebytkový. Obec priebežne plní upravený roz-
počet ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti.

V mesiaci marec boli doručované rozhodnutia na poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2016, splatnosť 
bola do 15 dní odo dňa právoplatnosti. Sú medzi nami občania, 
ktorí do dnešného dňa ešte neuhradili tento poplatok.

V mesiaci máj boli doručované rozhodnutia na daň z nehnu-
teľnosti a daň za psa na rok 2016, splatnosť bola do 30.6.2016. 

Poplatky môžete zaplatiť do pokladne na obecnom úrade, 
poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet obce.

Skončil 2. Q 2016 občania, podnikatelia, ktorí poskytujú uby-
tovacie služby sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za uby-
tovanie. Podľa VZN je potrebné túto daň uhrádzať do 10 dní po 
skončení mesiaca.

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky

Rozhodnutie
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie, Ing. Ester Levčíková, 
Košice
Pokuta, Ing. Karol Kučera 112
Rodinný dom – plynofikácia, Miroslav Havrila, Prešov
Odstránenie stavby – Nádrž PHM, Pavol Bekeš 415
Zastavenie konania – rodinný dom, Veronika a Daniel Soľava 415
Kolaudačné rozhodnutie
Rodinný dom, Miroslav Budzák s manž. 496
Rodinný dom, Vladimír Kristan s manž., Vajkovce
Drobná stavba a stavebné úpravy
Udržiavacie práce, Ing. Marcel Siska 162
Garáž, Mária Pitoňáková 388
NN prípojka, Štefan Bekeš 145
Udržiavacie práce, Pavol Bekeš 415
Oplotenie, Martin Bekeš 158
Štátny stavebný dohľad
Tomáš Biroščík, Prešov a Viera Mršťáková 224
Ján Budzák 81 a František Budzák 653
Ľudovít Mačák 637

• Vyčistili prečerpávačku na ČOV
• Osadili ďalšie smetné koše v obci
• Čistenie a kosenie verejných priestranstiev

• Označili zastávky SAD 
• Uskutočnili zber a odvoz elektroodpadu
• Vymaľovanie spoločných priestorov v obecných bytoch
• Opravu oplotenia materskej školy
• Začali s opravou mosta na odbočke
• Zakúpili sme a osadili mraziaci box v dome smútku
• Pripravili sme projektovú dokumentáciu zberného dvora 
 a na rekonštrukciu ČOV
• Zúčastňovali sme sa na školeniach potrebných pre náš 
 každodenný výkon.
• Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ.

Daniel Bekeš 631
Zbigniew Goralczyk, Poľsko
Barbora Bekešová 101 a Anna Pavláková 250 a Ing. Ondrej 
Pavlák, Podolínec 
Ondrej Bekeš 416

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva

27. 9. 2016

5. Zber a odvoz TKO
 
7.7.      21.7.      4.8.      18.8. 

6. Zber separovaného odpadu

8.7.      5.8.      2.9

7. Evidencia obyvateľov od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016

Prihlásení na trvalý pobyt: 7
Tibor Bachleda, Zuzana Bachledová, Jozef Bachleda, 
Šimon Bachleda, Aida Gažovičová, Vanesa Vidová, Marko Bekeš
Odhlásení z trvalého pobytu: 1
Alžbeta Václavová
Zomrelí:5
Júlia Zavodjančíková, Henrich Frank, Mária Pitoňáková, 
Štefan Slodičáková, Júlia Pacigová
Narodení:1
Jakub Rybanský

Počet obyvateľov k 30.6.2016: 1351
Priemerný vek obyvateľov: 38, 75 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce: Jakub Rybanský

Ing. Veronika Pitoňáková

8. Informácie a upozornenia

1. V dôsledku, že v poslednom období na cintoríne robia úpravy 
hrobových miest viaceré firmy a nedodržiavajú zaužívané pravi-
dlá úpravy hrobových miest a zasahujú do vedľajších hrobových 

V nasledujúcich troch mesiacoch (júl – september) v roku 
2016 budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:

• Zabezpečenie denného chodu úradu obce
• Príprava zasadnutia OcZ
• Zabezpečenie plánovaných športových  a kultúrnych podujatí 
• Prijímanie nových zákonov a nariadení 
• Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách 
 a združeniach, v ktorých je naša obec členom 
• Zabezpečenie výstavby nového oplotenia okolo starého 
 obecného úradu
• Osadenie ďalších košov na odpad na miesta, kde je to potrebné
• Pokračovanie vo výmene svietidiel v Bachledovej doline
• Pokračovanie v riešení vodného režimu, opravy cesty 
 a budovania chodníkov na ceste I/66
• Udržiavanie čistoty verejného priestranstva 
• Zabezpečenie rozvozu obedov pre seniorov na celú obec
• Pokračovanie s úspornými opatreniami na všetkých úrovniach 
 riadenia

Milí Ždiarčania, 
záverom sa chcem poďakovať všetkým za prístup k udržiavaniu 
svojho okolia a verím, že naďalej budeme pokračovať v udržiava-
ní čistoty a presvedčíme aj tých, ktorým sa z určitého ich dôvodu 
ešte nechce, že je to potrebné nielen kvôli čistote, ale aj z hľadis-
ka požiarnej bezpečnosti a ochrany pred prívalovými vodami a 
živočíšnymi škodcami.       

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce
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9. Základná škola s materskou školou, Ždiar 255

miest, zaberajú chodníkový priestor, nechávajú po sebe neod-
pratanú zeminu, jazdia za mokra po cintoríne so strojmi, obec, 
ako správca cintorína, uzamkne veľké vchodové dvere na cinto-
rín. Každý, kto si bude chcieť urobiť úpravu alebo zriadenie hro-
bového miesta, bude musieť nahlásiť poverenému pracovníko-
vi na obecnom úrade. Po odsúhlasení prevedenia prác mu bu-
de umožnené vstúpiť do priestorov cintorína. Po ukončení prác 
musí nahlásiť ukončenie prác za účelom skontrolovania čistoty 
a dodržania dohodnutých podmienok prác. 
2. Žiadame tých obyvateľov obce, ktorí parkujú autá nad prieko-
pami vedľa obecných ciest, aby v najkratšom čase si vyriešili par-
kovanie na svojich pozemkoch z dôvodu bezpečnosti premávky 
a plynulého odvodu dažďových vôd pri prívalových dažďoch. Pre 
odstránenie parkovania nad priekopami obec využije všetky zá-
konné možnosti. 
3. Obec Ždiar v jesenných mesiacoch má v pláne rekonštruk-
ciu obecných ciest položením nových asfaltových povrchov v 
úsekoch od kostola po odbočku. Žiadame všetkých, ktorých 
prístupová cesta vyúsťuje na obecnú cestu, o zriadenie vodnej 
odrážky za účelom odvedenia vody do priekopy a tiež opra-
vy obecného rigola do pôvodného stavu. Voda vytekajúca na 
obecnú cestu ju najviac poškodzuje. V úsekoch, kde nedôjde k 
úprave vytekajúcej vody, daný úsek bude vynechaný z rekon-
štrukcie.
4. Opätovne upozorňujeme stavebníkov, aby pred výstavbou si 
odkonzultovali na stavebnom úrade možnosti a podmienky vý-
stavby.
5. V dôsledku začiatku programovacieho obdobia pre získava-
nie financií z EÚ fondov a iných zdrojov, kde je podmienkou sú-
lad medzi územným plánom obce a zámerom výstavby, ako pre 
firmy, tak aj pre fyzické osoby, Obec Ždiar, aby umožnila žiada-
teľom sa uchádzať o spomínané financie pristupuje k čiastkovej 
zmene územného plánu od septembra 2016 t.j. skôr, ako bola 
zmena ÚP plánovaná / rok 2018 /. Občania, ktorí majú záujem o 
zmenu ÚP, si podajú žiadosť o čiastkovú zmenu ÚP na obecnom 
úrade v Ždiari. Ukončenie podávania žiadosti bude v septembri 
2016. V októbri 2016 budú všetci žiadatelia pozvaní na osobné 
prehodnotenie žiadostí. Žiadosti, ktoré budú spĺňať všetky pod-
mienky, v zmysle prijatých regulatívov a stavebného zákona, bu-
dú do konca roka 2016 spracované. 
6. Výstavba garáží v blízkosti obecných ciest a cesty I/66 bude 
podliehať určitej 
 jednotno-vzorovej zástavbe.
7. Hasičské preteky sa uskutočnia dňa 24.7.2016 o 13:00 hod. 
v Monkovej doline.
8. Preteky konských záprahov obec organizuje 31.7.2016 o 13:00 
hod. v areáli Skicentrum Strednica Ždiar.
9. Pozývame Vás na 22. ročník Goralských folklórnych slávností 
v dňoch 13.-14.8.2016 do areálu Skicentrum Strednica Ždiar.

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce

 

Materská škola
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského 
roka. No ešte predtým, ako vykročíme v ústrety 
letným dňom 24. júna sme sa rozlúčili s pred-
školákmi. Naši budúci školáčikovia sa rozlúči-
li s materskou školou, v ktorej strávili veľa pek-
ných dní. Spoločne prežívali krásne, bezstarostné obdobie plné 
hier, zábavy, radosti a pohody. Po prázdninách vykročia po pr-
výkrát do „veľkej školy“. Stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú mu-
sieť plniť svoje školské povinnosti. Na ich miesta však pribudnú 
noví kamaráti, pre ktorých sa rovnako stanú p. učiteľky oporou 
vo chvíľach odlúčenia od rodičov, kedy sa naučia prvú básnič-
ku, či vytvoria vlastnými rúčkami prvé srdiečko pre mamky. Pani 
učiteľky počas roka ponúkali deťom množstvo aktivít, informá-
cií a zážitkov. Deti si prostredníctvom rôznych foriem obohatili 
a rozšírili vedomosti a zručnosti. Za posledné mesiace boli zrea-
lizované tieto aktivity: 
�� Vystúpenie pre dôchodcov v Goralskej karčme
�  Deň zeme, Uvítanie novorodencov

�  Deň matiek, Deň detí
�  Výlet s vláčikom Maguráčikom
�  Rozlúčka s predškolákmi
   Chceme ešte vysloviť poďakovanie sponzorom rod. Monkovej 
za krásny zážitok vláčikom Maguráčikom,  Petrovi Bachledovi za 
zhotovenie a vymaľovanie hojdačky, Blanke Andrášovej a Mar-
tinke Mačákovej za pomoc pri príprave rozlúčky pre predškolá-
kov. Naše poďakovanie patrí aj vám milí rodičia, že ste bolí trpez-
liví, ústretoví a mali záujem o spoluprácu. Veľmi si ceníme komu-
nikáciu s vami a ochotu pomôcť. Na záver nám zostáva popriať 
vám milé deti a milí rodičia v mene celého kolektívu MŠ príjemné 
prežitie prázdnin a veľa veľa slnečných dní. 

Bc. Jana Svocáková, zást.MŠ
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10. Kultúra, šport a udalosti

V Goralskej karčme sa 21. apríla 2016 stretli seniori na posedení 
s vedením obce. Pre svojich starých rodičov si deti z materskej a 
základnej školy pripravili bohatý program.

11. mája 2016 sme slávnostne privítali medzi seba nových ob-
čanov, ktorí sa narodili v roku 2015. Po úvodných slovách Ing. 
Veroniky Pitoňákovej si pre najmenších a ich rodičov pripravili 
program deti z materskej a základnej školy. Po vystúpení sa prí-
tomným prihovoril starosta obce Ing. Pavol Bekeš, ktorý deťom aj 
rodičom poprial do ďalšieho života veľa šťastia, zdravia a radosti.
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25. mája 2016 naši dôchodcovia svoj výlet začali púťou na Skalke pri Trenčíne, navštívili Malú Skalku a kláštor na Veľkej Skale. V po-
poludňajších hodinách si prezreli Trenčiansky hrad.
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Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Ždiari dňa 8. 5. 2016 
si pripomenuli patróna hasičov sv. Floriána spomienkou na sv. 
omši. Po skončení sv. omše nasledovala prehliadkou hasičských 
vozidiel pred zbrojnicou a podával sa guláš.

11. Ďakujeme

1. Vedeniu školy za spoluprácu pri riešení problémov v školstve, 
všetkým pedagogickým pracovníkom, upratovačkám, kuchár-
kam a udržbárom za prácu v školskom roku 2015/2016
2. DHZ obce Ždiar za účasť a reprezentáciu na súťažiach, za ak-
tívnu účasť na zásahoch pri likvidácii požiaru a veternej kalamity 
a za udržiavanie techniky v pohotovostnom stave.

12. Blahoprianie

Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj, jún 2016 oslávili svoje život-
né jubileá.

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

90 rokov
Rozália Vaverčáková

89 rokov
Juliana Krempaská
Emília Kriššáková

88 rokov
Verona Pitoňáková

86 rokov
Anna Bekešová

85 rokov
Žofia Krasuľová
Júlia Bekešová

Ján Bekeš

83 rokov
Margita Zavacká

Ján Pitoňák
Anna Bekešová

82 rokov
Margita Vojtaššáková

Jaroslav Rybka

81 rokov
Júlia Vojtaššáková

Júlia Rybková
Ružena Blaščáková

80 rokov
Jozef Nemešany

75 rokov
Júlia Birošíková

Rozália Andrášová
Jozef Zoričák

Jozef Bachleda

70 rokov
Marek Kriššák

Ján Kriššák

      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.

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 25. 7. 2016. 


