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ZORSKÝ SPRAVODAJ

Vážení spoluobčania,
 dovoľte mi na začiatku Nového roku 2017 zaželať Vám 

všetkým hlavne zdravie, šťastie, osobných a pracovných úspe-
chov. Po dlhých rokoch sa nám konečne vrátila zima taká, aká 
bola v dávnej minulosti a akú sme si želali. Priniesla so sebou 
určité ťažkosti, ale zatiaľ ich zvládame. 

Rok 2016 nebol pre našu obec ničím zvláštnym, nevyskyt-
lo sa nič mimoriadne, všetko prebiehalo plynule, ako sme si 
naplánovali. Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne pod-
ľa schváleného plánu zasadaní, kde sme prijímali dôleži-
té rozhodnutia pre činnosť obce. Obecná rada zasadala tiež 
pravidelne podľa schváleného plánu zasadaní, pripravova-
la program zasadaní obecného zastupiteľstva a tiež sme sa 
radili pri niektorých operatívnych veciach, ktoré nám donie-
sol život. Komisie obecného zastupiteľstva zasadali v zmys-
le prijatého plánu a niekedy aj operatívne, keď bolo potrebné 
riešiť neodkladné veci. Obecný úrad zabezpečoval svoju čin-
nosť bez problémov. Náplň činnosti obecného úradu je kaž-
dým dňom zložitejšia a ťažká práca s veľmi širokým záberom 
kompetencií, ktoré obecný úrad musí plniť. Štát presúva kaž-
dú kompetenciu , ktorú nezvláda, na nižšiu úroveň a kompe-
tencie, ktoré už sú v našej pôsobnosti sa rozširujú, dopĺňajú a 
menia. Najťažšie to máme na obciach, pretože okresné úrady 
ale aj mestské úrady kopírujú štátne inštitúcie počtom referá-
tov a zamestnancov. Na obciach sa všetky tieto činnosti zúžia 
na tri štyri referáty a 5- 6 ľudí a je potrebné sledovať zákony, 
vyhlášky a nariadenia, študovať ich, školiť sa a uvádzať do fun-
govania obecného úradu. Je potrebné pripravovať rozvojové 

programy obce, realizovať ich a zaviesť ich do činností, ktoré 
súvisia s prácou na obecnom úrade. 

V oblasti ekonomiky sme riešili dlhodobejšie znižovanie 
nákladov investíciami do zrekonštruovania kotolní, výmeny 
okien, výmeny svietidiel, zateplení budov a ich častí, ČOV, čo 
sa prejavilo na znížení platieb za spotrebu, alebo za prevádz-
kovanie. Ďalej to bol organizovaný zber smetí, čím sa dosiah-
la určitá disciplína pri zbere. V dôsledku toho sa na rok znížil 
poplatok za TKO o 4,50 eur na osobu. Ak budeme ďalej dis-
ciplinovaní, máme ešte priestor na ďalšie znižovanie poplat-
ku. V každej budove, v ktorej zabezpečujeme nejakú činnosť 
sa snažíme o najnižšie prevádzkové náklady. V nákladovosti 
, kde máme veľké rezervy, sú obecné cesty, ktoré našou ne-
disciplinovanosťou si poškodzujeme a potom oprava nás stoji 
nemalé financie. 

Obec ku koncu roka, ale aj počas celého roka hospodári s 
prebytkovým rozpočtom, má uhradené všetky záväzky, obec 
je bez akéhokoľvek zadĺženia. Hlavným stálym zdrojom príj-
mov pre obec ostávajú financie od štátu, ktoré dostávame na 
občanov s trvalým pobytom v našej obci a ktoré predstavujú 
okolo 80% z celkového príjmu obce. Tento rok sme dostáva-
li podielové dane pravidelné a v dohodnutej výške. Druhým 
príjmom boli príjmy z daní občanov a rôznych poplatkov. Tie 
tvoria tých 20 % príjmov z celkových príjmov obce. Tretím ne-
stálym príjmom, ktorý nevieme na začiatku roka určiť sú a boli 
financie z EÚ fondov, grantov a sponzorských darov, ktoré sú 
v každom roku rôzne. 

Obec Ždiar je veľmi náročná obec z pohľadu nákladovos-
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ti (vykurovanie, zimná údržba, letná údržba, prevádzkovanie 
ČOV a kanalizácie, obecné cesty, osvetlenie obce , školstvo). 
Obec má za posledné roky približne rovnaký príjem, preto-
že nezvyšujeme dane a od štátu dostávame rovnaké podie-
lové dane. Počet občanov s trvalým pobytom sa tiež nemení, 
ale každoročne nám stúpa nákladovosť hlavne z rozširovania 
cestovného ruchu a z výstavby penziónov občanov s trvalým 
pobytom mimo našej obce, na ktoré obec nedostáva podielo-
vé ani iné financie. Pri výstavbe a prevádzkovaní daných za-
riadení sa opotrebúvajú už chatrné obecné cesty, menia sa 
odtokové potreby dažďových vôd v rigoloch, zvyšuje sa po-
žiadavka na zimnú údržbu a posypový materiál, zvyšuje sa 
zaťaženie ČOV, zvyšuje sa potreba osvetlenia, zvyšuje sa za-
ťaženosť obecného úradu. Presúvanie financií naplánovaných 
na rozvoj obce na údržbu obecného majetku v dôsledku už 
spomínaných skutočnosti, predstavuje najväčšie riziko roz-
voja a spravovania obce do budúcna.

Obec ani tento rok nezvyšovala finančné zaťaženie obča-
nov, pretože by to postihlo občanov, ktorí neprevádzkujú uby-
tovanie, najmä dôchodcov a sociálne slabšie rodiny. Obecný 
rozpočet bol schválený s plánovaním výdavkov na tri oblasti. 
Prvá a základná oblasť to bola činnosť obecného úradu, dru-
há oblasť bola údržba a prevádzkovanie obecného majetku a 
zostatok financií je vyčlenený na rozvoj obce (na prípravu pro-
jektov a spoluúčasť pri získavaní financií z európskych fondov 
a na rozvoj z vlastných zdrojov). Obec v dôsledku zdravej eko-
nomiky ani v tomto roku neplánuje čerpanie úverov. Čerpanie 
úverov by prichádzalo do úvahy len pri pre financovaní neja-
kého projektu na krátke časové obdobie a pri krízovom sta-
ve v obci, kde obec by nemala dostatok finančných zdrojov. 
Všetky aktivity, ktoré máme naplánované na rok 2017, vieme 
finančne vyriešiť. Budeme sa uchádzať o EÚ fondy, pretože 
potrebujeme riešiť veľké investície a z vlastných zdrojov by to 
bolo na veľmi dlhé obdobie, alebo by sa to vôbec neriešilo. 

Kontrola narábania s verejnými financiami v obci bola za-
bezpečovaná cez niekoľkostupňovú kontrolu. Kontrolná čin-
nosť obce bola zabezpečovaná zastupiteľstvom, hlavným 
kontrolórom obce, nezávislým audítorom a kontrolou proku-
rátora. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení s fi-
nanciami. 

Na ďalšie činnosti, ktoré obec zabezpečuje či v originál-
nych alebo prenesených kompetenciách, boli tiež vykonané 
kontroly zo ŽP, veteriny, regionálneho zdravotníckeho úra-
du, krajského stavebného úradu, ministerské kontroly, vlád-
na kontrola na realizáciu projektov a ich financovanie, zo so-
ciálnej poisťovne a inšpekcie životného prostredia. Aj v týchto 
oblastiach si obec plní zodpovedne svoje povinnosti a obec 
nemá záznamy ani opatrenia z pochybení našej práce a fi-
nančného postihu. 

Trvalo prihlásených občanov si obec dlhodobo udržuje 
okolo 1350 obyvateľov. V posledných rokoch sa nám rodí ma-
lo detí, narodilo sa 12 detí, čo nám spôsobí problém v naplne-
ností v materskej škole a následne v základnej škole, kde bu-
de možno dochádzať k zlučovaniu tried, ale zas tento rok nám 
zomrelo 20 spoluobčanov. Tým, že sa maálo rodí detí, obec 
postupne starne, kde za posledných desať rokov sa priemer-
ný vek zvýšil z 37 rokov na 39 rokov. 

Obec má prioritný záujem o vzdelanie našich školákov a 
preto sa snaží, aby naše deti mali čo najlepšie podmienky v 
škole. Základná škola aj materská škola prešla komplexnou 
rekonštrukciou a pravidelne zabezpečujeme údržbu a ďalšie 
zlepšovanie podmienok v školách, kde máme porovnateľné 
podmienky s najlepšími školami na Slovensku. Obci záleží, 
aby naše deti dostali kvalitné vzdelanie na našej škole, 
aby mohli pokračovať v ďalšom štúdiu a nakoniec, aby sa 
mohli uchádzať o lukratívne zamestnanie. 

Obec podporovala a bude podporovať (finančne a orga-
nizačne) všetky športové aktivity školskej mládeže a tiež bu-
de podporovať činnosť folklórneho súboru a športové a kul-

túrne podujatia (GFS, stretnutie s novonarodenými deťmi, 
cyklomaratón, konské záprahové preteky, hasičské preteky, 
futbalový turnaj, hokejový turnaj, lyžiarske preteky)

Obec intenzívne podporovala a bude naďalej podporovať 
činnosť požiarnej ochrany a ochrany majetku obce a obča-
nov prostredníctvom DHZ, pretože niekedy rozhodujú minú-
ty o zničení celoživotného snaženia. Na základe technického 
vybavenia a akcieschopnosti sme zatriedení do A skupiny ce-
loplošného rozmiestnenia síl. DHZ obce okrem zásahu pri ne-
predvídaných živelných pohromách zabezpečuje aj preventív-
nu činnosť, zúčastňujú sa školení nácvikov zásahovej činnosti 
a vypomáhajú obci pri kultúrno - športových podujatiach. Do 
ochrany majetku obce a občanov patri v obci aj úsek CO, kde 
obec zo zákona si musí plniť povinnosti a musí mať zriadené 
a vypracované:
� trvalú ohlasovňu mimoriadnych udalosti
� krízový štáb, ktorý sa zvoláva v prípade nepredvídaných 
 okolností
� povodňovú komisiu, ktorá sa zvoláva pri povodniach
� komisie v prípade hospodárskej mobilizácie a vojnového 
 stavu
� 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

Výkon stavebného úradu bol zabezpečovaný prostredníc-
tvom Spoločného obecného úradu vo Svite, kde patria aj ob-
ce Gerlachov, Batizovce, Štôla, Mengusovce, Lučivná a Mesto 
Svit.

Obec pre zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivos-
ti mala a má naďalej podpísanú zmluvu so Spišskou chari-
tou, kde sme spolu zabezpečovali a budeme zabezpečovať na 
požiadanie občanov ich umiestnenie do domova dôchodcov, 
zdravotnú starostlivosť v teréne, prevádzkovanie denného sta-
cionáru a rozvoz obedov . 

Obec vždy bola a bude nápomocná riešiť požiadavky a 
spolupracovať s jednotlivými združeniami, spoločenstvami a 
organizáciami v oblasti športu, kultúry, cestovného ruchu a 
ďalších záujmových činnosti. 

Obec spolupracovala a plánuje aj v nasledujúcich rokoch 
spolupracovať s družobnými mestami Chabařovice na severe 
Čiech, kde spolupráca je na úrovni základných škôl. S mes-
tom EGER v Maďarsku spolupracuje v oblasti turizmu dospe-
lých a školskej mládeže. 

Obec je členom a má zastúpenie vo vedení Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu Tatry- Spiš- Pieniny, ktorá zabezpe-
čuje rozvoj regionálneho cestovného ruchu (výstavy v zahra-
ničí, propagačné brožúry, televízne spoty, podpora miestnych 
kultúrnych podujatí, značenie cyklochodníkov, internetová 
propagácia regiónu a mnoho ďalších činnosť), je členom a má 
zastúpenie vo vedení MAS Tatry – Pieniny, ktorá zabezpeču-
je podporu cestovného ruchu pre jednotlivcov a podnikateľov 
v regióne, vo vedení Podtatranského regionálneho združenia 
starostov a primátorov, ktorá rieši problémy v mestách a ob-
ciach cez ZMOS a je členom Spoločného obecného úradu vo 
Svite, ktoré rieši činnosť stavebného úradu v členských ob-
ciach. 

Obec spolu s mestom Spišská Belá a Gminou Tatranská 
Bukovina riešila a rieši výstavbu cyklotrasy od Zakopaného po 
Spišskú Belú. V tomto roku by mal byť zahájený úsek od Tat-
ranskej Kotliny po Kardolinu . 

V budúcom roku by sme chceli v prvom rade zabezpečo-
vať riadny chod obce s bežnou údržbou obecného majetku. Z 
väčších investícií by sme chceli v roku 2017 pokračovať v re-
konštrukcii ČOV hlavná a ČOV Bachledova dolina, dobudo-
vať kanalizačné zberače, pokračovať v rekonštrukcii obecných 
ciest a oprave mostových zábran, v spolupráci s SSC vybaviť 



 2. Ekonomika

Obec mala v roku 2016 schválený vyrovnaný rozpočet mierne 
prebytkový, ktorý bol schválený 15.12. 2015. V priebehu roka bolo 
schválené šesť rozpočtových opatrení, kde boli schválené zmeny v 
príjmovej a vo výdavkovej časti. K 31. 12. 2016 obec mala po finanč-
nej stránke splnené všetky záväzky t. j. faktúry splatné do konca ro-
ka boli všetky uhradené.

 V mesiaci december bol schválený rozpočet na rok 2017 mierne 
prebytkový. Na roky 2018 a 2019 výhľadovo. Obec na rok 2017 ne-
menila všeobecné záväzné nariadenia o miestnych daniach tj. daň 
z nehnuteľnosti, za psa, daň za ubytovanie. Výška daní je rovnaká 
ako v roku 2016.

V decembri bolo prijaté VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bola sadzba po-
platku upravená t.j. znížená, fyzická osoba za rok zaplatí 13,03 Eur, 
dôchodcovia a deti do 15 rokov 10 Eur.

 Sú medzi nami ešte fyzické osoby, ktoré aj po zaslaní upomie-
nok ešte nezaplatili daň z nehnuteľnosti za rok 2016, a fyzické osoby 
za odvoz TKO 2016. 

Neplatiči sú každý rok stále tí istí. Naše výzvy ignorujú.
Upozorňujeme občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 

2016 napr. dedenie, kúpa, alebo už nie sú vlastníkmi /pozemky, 
stavby/, alebo zistili, že nemajú uvedené správne údaje, je potrebné 
podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2017 
na Obecný úrad v Ždiari. Tlačivá sú na obecnom úrade, alebo si ich 

povolenie na rekonštrukciu cesty I/66 a chodníkov v obci oko-
lo cesty. Riešiť rekonštrukciu MŠ a výstavbu zberného dvora.
 V roku 2016 (september – december) sme zabezpečovali:
� Denný chod obecného úradu.
� Pripravovali a zvolali sme zasadnutia obecného 
 zastupiteľstva.
� Pripravili a schválili sme rozpočet na rok 2017
� Pripravili a schválili VZN na rok 2017
� Zabezpečovali sme výberové konania na jednotlivé 
 plánované práce.
� Podali sme žiadosť s projektmi na Environfond 
 – dobudovanie kanalizácie a rekonštrukciu ČOV.
� Spracovali sme projekty na zberný dvor, na rekonštrukciu 
 MŠ, na rekonštrukciu podkrovia v Ždiarskom dome, 
 na rekonštrukciu cesty I/66.
� Opravilo sa poškodené priečelie mostu na odbočke 
 p. Krasuľom.
� Urobila sa rekonštrukcia východnej fasády zdravotného 
 strediska
� Zabezpečovali sme kultúrne akcie (posedenie 
 so seniormi, 
 Mikulášske stretnutie s deťmi s rozsvietením vianočného 
 stromčeka).
� Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce 
 na ďalšie obdobie organizácií, združení, ktorých sme 
 členmi (OOCR T-S-P, RZMO, Spoločného stavebného úradu, 
 MAS – LAG PIeniny).
� Zúčastňovali sme sa na školeniach potrebných pre náš 
 každodenný výkon.
� Dokončili sme výmenu všetkých svietidiel v Bachledovej 
 doline a doplnili sme časť osvetlenia smerom 
 na Strednicu.
� Pokračovali sme na rekonštrukčných prácach ČOV.
� Zabezpečili sme novú techniku do hasičskej zbrojnice 
 (zásahové obleky, zásahové obutie, zásahový materiál).
� Zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií.
� Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili súčinnosť 
 zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ. 

 V nasledujúcich troch mesiacoch (január, február, ma-
rec) v roku 2017 budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi kto-

ré patria:
� Budeme zabezpečovať denný chod úradu obce.
� Pripravíme a zvoláme podľa plánu zasadnutia zasadnutie 
 OcZ
� Zabezpečíme plánované športové a kultúrne aktivity v danom 
 období.
� Prijaté nové zákony a nariadenia uvedieme do fungovania 
 obce
� Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách a združe-
 niach, v ktorých je naša obec členom 
� Budeme zabezpečovať zimnú údržbu podľa dohodnutého 
 plánu údržby
� Budeme pripravovať novú internetovú stránku obce.
� Budeme riešiť právne veci ohľadom riešenia cesty 
 na Antošovskom vrchu.
� Budeme riešiť stavebné povolenia na naprojektované 
 veci.
� Budeme pripravovať podklady pre budovanie vodného 
 režimu a opravu na obecnej cesty od odbočky po úrad vlády 
 a časť cesty v Bachledovej doline.
� Budeme udržiavať verejné priestranstva čisté 
� Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých 
 úrovniach riadenia
� Spolu s vedením školy zabezpečíme nerušený vyučovací 
 proces a uvedieme všetky legislatívne zmeny, 
 ktoré vstúpili do platnosti od 1.9.2016.
� Dokončí sa proces zmien a dopnkov ÚPN obce Ždiar

 Milí Ždiarčania, 
 chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v roku 2016 sa zodpo-

vedne zúčastňovali na rozvoji obce, na skrášľovaní obce, po-
máhali obci osobne a materiálne pri organizovaní obecných 
podujatí a plnili si svoje občianske povinnosti zodpovedne. 

V roku 2017 ešte raz prajem všetkým predovšetkým pevné 
zdravie, potrebné šťastie v živote, aktívnym obyvateľom prajem, 
aby mali možnosť pracovať a zabezpečovať svoje rodiny, seni-
orom, aby dlho boli aktívnou súčasťou v kruhu rodiny a obce, 
mládeži len tie najlepšie podmienky na získavanie vedomostí. 
Nech sa našej obci a všetkým, ktorí v nej žijú, dobre darí v ro-
ku 2017.

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

môžete stiahnuť z internetovej stránky Ministerstva financií SR. Týka 
sa to aj občanov, ktorí v roku 2016 skolaudovali stavby, mali vyda-
né právoplatné stavebné povolenie na výstavbu a pod..

 Ďalej upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2017 je potreb-
né požiadať písomne na Obecný úrad v Ždiari o úľavu na miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zá-
roveň doložiť doklady /potvrdenie o prechodnom pobyte, pracovnú 
zmluvu – ak je v cudzom jazyku preloženú/, že občania sú v priebe-
hu roka mimo obce /študenti, pracujúci v zahraničí a pod./

Zároveň občania, ktorí v priebehu roka sa stali poberateľmi dô-
chodku a už nepracujú, nech to tiež oznámia, aby im bola poskytnu-
tá úľavu na odvoz TKO.

Jana Olekšáková, ekonómka

3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky

Stavebné povolenie
Úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná, VSD, a.. Košice

Rozhodnutie
Garáž, Ing. Dana Ivanová, Poprad
Stavebné úpravy prístupovej plochy, Matúš Čontošfalský s manž., 
Košice
Stavebné úpravy chaty č. 709, Radovan Staňka, Vranovice, ČR

Kolaudačné rozhodnutie
Rodinný dom s ubytovaním, Štefan Bekeš 513
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Drobná stavba a stavebné úpravy
Výmena kanalizačného potrubia, Matúš Čontošfalský s manž., Ko-
šice

Štátny stavebný dohľad
Pavol Bekeš 415, Prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., Ružomberok

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
   
    28. 2. 2017

5. Zber a odvoz TKO
 
     5.1      19.1.     2.2.      16.2.      2.3.      16.3.      30.3. 

6. Zber separovaného odpadu

     12.1.       3.2.       3.3.
7. Evidencia obyvateľov od 1. 10. 2016 do 31.12.216

Prihlásení na trvalý pobyt: 9
Silvia Petrášková, Helena Dovalová, Zuzana Lučivjanská, Matej Cad-
mar, Heulyn Dixey, Ing. Richard Králik, Ing. Veronika Pitoňáková, 
Lenka Blaščáková, Ján Petrášek, Ing. Mária Migáčová
 
Odhlásení z trvalého pobytu: 1
Pavlína Brtáňová
 
Zomrelí:5
Anna Pitoňáková, Vincent Adamják, Mária Mačáková, Ján Bekeš, 
Veronika Galliková
 
Narodení:3
Lucas Birčák, Victoria Valentina, Jana Kokkeová, Ľubomír Monka
 
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1344
Priemerný vek obyvateľov: 38, 95  rokov
Najstarší obyvateľ obce: Rozália Bekešová
Najmladší obyvateľ obce: Ľubomír Monka
                                               
Evidencia obyvateľov v roku 2016 celkom:
Prihlásení na trvalý pobyt: 25
Narodení: 12
Odhlásení z trvalého pobytu: 19
Zomrelí: 20
celkom – úbytok : - 2
 

Vekové zloženie obyvateľov:
do 6 mesiacov 5         
od 6 mesiacov do 12 mesiacov  10
do 6 rokov 88
od 6 do 15 rokov 138
od 15 do 18 rokov 55
od 18 rokov    1048
------------------------------------------------------------------------------
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2016:       1344
Počet žien: 682
Počet mužov: 662
V Obci Ždiar má trvalý pobyt aj 21 cudzincov.
Prihlásení na prechodný pobyt k 31.12.2016: 60

Ing. Veronika Pitoňáková

8. Informácie a upozornenia

1. V roku 2017 budeme odpad zbierať len z nádoby na odpad 110 
l na ktorej bude 1 kontrolný lístok. Ak niekto má 240 l nádobu na 
smeti, sú potrebné dva kontrolné lístky. Z plastových vriec TKO 
nebudeme zbierať. 
2. Každý je zodpovedný za uloženie odpadu, preto ak niekto nemá 
možnosť si uložiť nádobu na smeti, alebo separovaný odpad na svoj 
pozemok, musí si dohodnúť uloženie v písomnej forme na cudzí po-
zemok s majiteľom pozemku. Odpad uložený na obecnom pozem-
ku, na pozemku zástavky SAD bez povolenia bude obec riešiť, ako 
vytváranie čiernej skládky.
3. Žiadame všetkých ubytovateľov, najmä tých, ktorí za posledné ro-
ky neuhradili daň z ubytovania alebo zaplatili len symbolickú sumu 
dane z ubytovania, aby pristupovali zodpovedne voči ostatným oby-
vateľom obce a odvádzaniu tejto dane do rozpočtu obce, čím finanč-
ne a materiálne podporia rozvoj obce.
4. Ubytovatelia, ktorí neplatia daň z ubytovania, nebudú publikovaní 
na webovej stránke obce a nebudú môcť umiestňovať reklamné ta-
bule v katastri obce Ždiar.
5. Pozývame všetkých na Reprezentačný ples Goralov 11.2.2017 do 
hotela Magura.                             

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

Výzva ubytovateľom a podnikateľským subjektom
Prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a ostatné podnikateľské 

subjekty upozorňujeme na splnenie si povinnosti doručenia Ozná-
menia údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
za rok 2016 podľa zákona č. 401/1998 Z.z., ktorá je do 15. februá-
ra 2017. 

Tlačivo je prílohou Zorského spravodaja. Doručiť je možné osob-
ne, poštou alebo e-mailom na adresu: rozvoj@zdiar.sk
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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 ............................... 
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9. Základná škola s materskou školou, Ždiar 255

Ani sme sa nenazdali a 1. polrok školského roka 
2016/2017 je za nami. 

A čo najzaujímavejšie sa u nás od septembra 
udialo? V mesiaci október sme zorganizovali jesen-
nú brigádu na školskom dvore a s chuťou sme sa 
dali do upratovania. Deti sa zúčastnili aj vystúpenia 
pre dôchodcov, kde predviedli svoju nebojácnosť 
recitovaním básničiek a tancovaním. Besedou- Čo je pre nás zdravé, 
si deti mohli svoju kreatívnosť vyskúšať v rôznych súťažiach pri vyrá-
baní rôzneho ovocia, zeleniny z papiera a ako odmena bola pre nich 
pripravená ochutnávka z ovocia a zeleniny. 

V novembri sme mali besedu s hasičmi, kde si deti mali možnosť 
pozrieť hasičské auto a vyskúšať hasiť vodou.

Tak ako každý rok sme netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša, 
ktorý zavítal do našej materskej školy. Deti ho privítali pripraveným 
programom, pesničkami a každý dostal vytúžený balíček. V tento 
deň prisľúbili, že budú šikovné a poslušné. Mikulášskym programom 
a tančekom sme potešili aj v Stacionári našich dôchodcov. Stalo sa 
nádhernou tradíciou materskej školy otvárať vianočné obdobie práve 
Vianočnou besiedkou. Túto nádielku v podobe kultúrneho programu 
pripravujú pani učiteľky s deťmi pre rodičov a starých rodičov. Deti 
svojím vystúpením tak priblížili predvianočnú náladu a príchod Via-
noc. Dovoľte, aby som aj Vám a naším škôlkarom popriala Nový rok 
plný zdravia, šťastia, pokoja a lásky.

 Zást. MŠ Bc. Iveta Vasičáková
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Milí rodičia, starí rodičia, vážení občania!
 December je pre väčšinu nás zvláštnym mesiacom. Na jednej 

strane sa tešíme na koniec roka, sviatky, darčeky, na strane druhej 
si uvedomujeme, že sme zasa o čosi starší, že naše deti vyrástli, že 
od nás v uplynulom roku ktosi blízky odišiel k predkom, že život žije-
me 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 vedomostí, ale snažíme sa našim žia-
kom „vtlačiť„ ten ľudský rozmer. A to cez už tradičné podujatia, ako 
Deň zdravej výživy, besiedka so starými rodičmi na 1. stupni, Ždiar-
ski seniori deťom – výstavka krojovaných bábik, výtvarné práce s te-
matikou častí ždiarskeho kroja v rámci regionálnej výchovy, Mikuláš 
a v závere roka je to výzdoba a výstava adventných venčekov, me-
dovníčkov, súťaž o najkrajšie vlastnoručne vyrobené vianočné po-
hľadnice a slávnostná Vianočná akadémia. Za nádhernú vianočnú 
akadémiu, ktorou sa vlastne v škole začínajú pravé Vianoce,  patrí 
poďakovanie p. učiteľke M. Zoričákovej, účinkujúcim  p. P. Michalá-
kovi, p. E. Michalákovej a p. H. Vojtaššákovej a samozrejme žiakom 
našej školy. a Spomínaný ľudský rozmer spočíva v tom, aby sme 
dnešným deťom ukázali a naučili ich vnímať v tak pretechnizovanej a 
konzumnej spoločnosti iné, skutočné hodnoty. Úcta k tradíciám, na-
šim predkom, starým ľuďom, estetické cítenie a vnímanie vecí okolo 
nás, povedomie a hrdosť ku rodným koreňom a našej obci.

Pravidelne na školskej webovej stránke informujeme o všetkom, 
čo sa na našej škole deje, takisto je náš fotoalbum plný záberov zo 
spomínaných podujatí. V mesiacoch október až december to bo-
li tieto podujatia: účelové cvičenie formou turistického pochodu do 
Širokého sedla, Šarkaniáda, Deň zdravej výživy, Týždeň boja proti 
drogám, tvorba a výstavka výtvarných prác s tematikou prvkov čas-

tí ždiarskych krojov, školská futbalová liga, školský florbalový turnaj, 
Komparo 8. a 9. (testovanie vedomostí v SJL a MAT), i–Bobor (infor-
matická súťaž)...Všetky akcie, ktoré škola organizuje, svedčia o tom, 
že máme šikovné a talentované deti. Tie však správnym smerom ve-
dú naši učitelia, ktorí to majú na dedine o to ťažšie, že okrem vštepo-
vania vedomostí, nacvičujú so žiakmi vo svojom voľnom čase kultúr-
ne 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, P. Michaláka a Ľ. Kocvára, ktorého činnosť a vystúpenia 
dosahujú čoraz vyššiu úroveň. A dokonca sa k ich nácvikom pridá-
vajú už aj deti z materskej školy, čo nás veľmi teší. 

Na záver by som chcela poďakovať všetkým učiteľom a prevádz-
kovým zamestnancom základnej a materskej školy za ich svedomi-
tú prácu a pomoc, bez ktorej by škola nebola takou, akou je dnes a 
nezažívala taký rozmach ako dnes. Veľký podiel na jej  súčasnej po-
dobe má  starosta obce, Ing. P. Bekeš, ktorému  takisto patrí veľké 
poďakovanie, no a v nemalej miere je veľkou pomocou našej ško-
le rodičovský výbor, ktorý finančne podporuje všetky školské pod-
ujatia a akcie a odmeňuje žiakov malými darčekmi a sladkosťami 
za ich úspechy. V tomto roku im osobitne patrí veľké poďakovanie 
za vynikajúcu organizáciu Katarínskej zábavy pod vedením nové-
ho rodičovského výboru na čele s p. Alenkou Daunter, poďakova-
nie patrí všetkým triednym dôverníkom a rodičom, ktorí svojouúčas-
ťou prispeli finančne pre ždiarske deti a všetkým sponzorom, ktorí 
prispeli hodnotnými cenami do tomboly. Z tejto akcie vďaka Vám 
všetkým a vďaka vašej vysokej angažovanosti bol veľmi vysoký fi-
nančný zisk.  Všetkým patrí moje osobné poďakovanie! Vďaka pat-
rí aj tým rodičom a starým rodičom, ktorí sa zúčastňujú na všetkých 
spomínaných aktivitách organizovaných školou (stretnutia so starý-
mi rodičmi, Deň zdravej výživy, Mikuláš, príprava vianočných stolov, 
medovníčkov, Vianočná akadémia...) a prídu svoje deti podporiť, a 
hlavne prejaviť záujem o ne samé.

V novom roku 2017 mi ostáva už len popriať Vám všetkým múdre 
kroky k naplneniuVašich túžob a želaní, odvahu meniť to, čo sa me-
niť dá, a trpezlivosť pri pracovaní na úspechu v ktorejkoľvek oblasti. 
A napokon veľa ľudskosti vo vzťahoch doma i v spoločnosti, aby sa 
námvšetkým žilo v našej škole i obci ako u dobrej mamy.

Krásny a šťastný nový rok 2017 želá 
Ľ. Budzáková, riaditeľka ZŠ s MŠ v Ždiari

Výstava krojovaných bábik



Týždeň zdravej výživy Školský florbalový turnaj

Stretnutie so starými rodičmi Mikuláš - divadlo

Vystúpenie pre seniorov Výstava adventých vencov a medovníkov
8
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Vianočná akadémia

Projekty protidrogová výchova

Výstava pohľadníc a prác regionálnej výchovy Listy pre starých rodičov



Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 18. 1. 2017. 

10. Kultúra, šport a udalosti

Vo štvrtok 25. novembra 2016, tak ako už je zvykom v tomto pred-
vianočnom období, sa stretli dôchodcovia na „Predvianočnom pose-
dení seniorov“. Pre svojich starých rodičov si pripravili program deti 
z materskej školy pod vedením pani učiteliek a vianočným pásmom 
deti z DFS Ždiaranček pod vedením Petra Michaláka a Mgr. Jany An-
drášovej. Našim dôchodcom sa prihovoril starosta obce Ing. Pavol 
Bekeš, vdp. Miroslav Lettrich a PhDr. Katarína Budzáková, hlavná 
sestra Spišskej katolíckej charity.

 

V piatok 2. decembra 2016 opäť po roku zavítal do Ždiaru Miku-
láš, ktorý za sprievodu našich najmenších rozsvietil vianočný strom-
ček a porozdával zo svojho koša sladkú nádielku. 

11. Ďakujeme

1. Ďakujeme za spoluprácu v roku 2016 všetkým organizáciám, 
spoločenstvám, a podnikateľským subjektom. 

2. Všetkým obyvateľom a občanom, ktorí rešpektovali dopravné 
značenie a výzvy obecného úradu, aby neparkovali autá na obecnej 
ceste počas zimnej sezóny. 

3. Za precízne vedenie kroniky obce p. Jolane Bekešovej 

12. Blahoprianie

Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce 
Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj, jún  2016 oslávili svoje životné 
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 súhla-
su. Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu požiadavku 
ústne alebo písomne na obecný úrad, útvar matriky.


