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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som na začiatku Nového roka všetkým
poprial veľa zdravia, šťastia, pokoja v rodinách, susedskej tolerancie, rešpektovania jeden druhého.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého
z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí
a určenia si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2011 chceli uskutočniť v súkromnom i
pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a
zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý
a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením,
smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať,
rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite
počas nastúpenej cesty prídu.
Mnohé veci v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce,
ochoty a tolerancie.

ce, ktoré boli vykonané v roku 2010. Všetky kontrolné
orgány, ktoré vykonali kontrolu v priebehu roka, ale
aj teraz na konci roka 2010: /audítorka, kontrolór obce, prokurátor, ministerstvo ŽP, ministerstvo výstavby,
požiarna ochrana, civilná ochrana, daňový úrad, poisťovne / konštatovali, že obec je riadená a hospodári v
zmysle platných slovenských zákonov a nariadení bez
nálezu nedostatkov.
Obec v nasledujúcich rokoch bude v prvom rade zabezpečovať základne obecné funkcie, v druhom rade
budeme šetri, riešiť a investovať do obecných zariadení, ktoré nám ušetria ďalšie financie a v treťom rade budeme z ušetrených financií pripravovať nové rozvojové
programy, ktoré budú riešiť veci pre väčšinu občanov.
V najbližšom období naše aktivity budú smerovať:



Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí ste akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách
nás občanov.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí ste
prišli k voľbám a svojimi hlasmi ste rozhodli o zložení
obecného zastupiteľstva a starostovi obce. V mene mojom a aj v mene poslancov chcem poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú sa budeme snažiť nesklamať. Svoje
verejné funkcie budeme vykonávať nielen pre občanov,
ktorí nás volili, ale aj pre tých, ktorí nás nevolili, ba dokonca aj pre tých, ktorí nevyužili svoje občianske právo
a na voľbách sa nezúčastnili.
Za ten krátky čas od volieb obecné zastupiteľstvo
zasadalo raz, kedy sme zvolili a určili všetky potrebné
komisie pre fungovanie obecného zastupiteľstva. Pripravili sme rozpočet na rok 2011 a výhľadovo na roky 2010 – 2014. Rok 2010 sme ukončili v zmysle zákona, ktorý hovorí, že obec má hospodáriť s vyrovnaným
rozpočtom. Prešli sme do roku 2011 s miernym prebytkom, máme zaplatené všetky dane, poplatky a prá-







Pokračovať v realizácii projektu na rekonštrukciu jestvujúceho elektrického vedenia
a výstavbu nového elektrického vedenia
a transformátora
Zabezpečovať vybavovanie všetkých zmluvných
podmienok s jednotlivými ministerstvami,
stavebných povolení, vyhranením k stavbám
a ďalších potrebných dokumentácií na výstavbu
požiarnej zbrojnice, výstavbu parkovísk,
rekonštrukciu obecnej cesty, dobudovanie
kanalizácie a rekonštrukciu ČOV Bachledová
dolina, vybudovanie kanalizácie a ČOV dolná
časť obce.
Zabezpečovať zimnú údržbu obecných ciest
Vysporiadať pozemky pod obecné cesty
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské akcie počas
zimných mesiacov
Riešiť nežiaducu prepravu kamiónmi cez našu
obec
Pokračovať v údržbe a rekonštrukcii obecného
majetku

Vážení spoluobčania, do Nového roka 2011 Vám ešte ráz prajem viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a
trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
Ing. Pavol Bekeš, starosta obce

2. Ekonomika obce
Obec sa snažila priebežne plniť rozpočet obce v príjmovej
a vo výdavkovej časti. V priebehu roka boli vykonané zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktoré boli schválené OcZ,
ako príjmy tak výdaje. Aj keď príjmy obce boli nižšie, obec sa
s tým vysporiadala a záväzky za rok 2010 má všetky vysporiadané.
Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2008 platí aj na rok 2011, t. z., že
dane a poplatky zostali na úrovni roku 2009 a 2010.
Ešte sú medzi nami občania, ktorí si aj po viacerých upomienkach nesplnili povinnosť a nezaplatili poplatok za odvoz
TKO, ako aj dane za rok 2010. Týmto ich vyzývame, aby si túto povinnosť splnili čo v najkratšom čase.
Do 31. 1. 2011 sú majitelia psov povinní bez vyzvania zaplatiť daň za psa vo výške 9,00 € do pokladne obce alebo
na účet obce.
O zľavy na odvoz TKO je potrebné písomne požiadať do
31. 1. 2011. Týka sa to hlavne študentov, ktorí sú na internátoch a pod.
Jana Olekšáková, ekonómka obce
3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce
Rozhodnutia
 o odstránení stavby, Hospodárska budova,
Viliam Slodičák s manž. 443
 o zstavení konania, Hnojisko a drevené WC,
Alojz Michalák 238
 Plynofikácia RD 137, Ján Petrašek s manž., Canada
 o prerušení a výzva na doplnenie, Prestavba hosp.
budovy na RD, Ján Budzák 81
 o prerušení konania a výzva na doplnenie, Oporný múr,
Zbygniew Goralczyk, Poľsko
 Výrub stromov, Pavol Bekeš 415
 Zvláštne užívanie miestnej komunikácie,
Ján Pitoňák 172
Stavebné povolenia:
SP – Rozšírenie NN distribučnej siete, Východoslovenská
distribučná Košice
Kolaudačné rozhodnutia:
Rodinný dom, Mgr. Katarína Vybošťoková, Sp. Nová Ves
Rekonštrukcia a dostavba RD 341, Veronika Ševcová 493
Rodinný dom – podkrovie, Ing. Jozef Bachleda s manž. 614
Prestavba RD 223, Raymund Quinn, Veľká Británia
Rodinný dom, Janka Bandžuchová, Smižany a Daniela Bírová, Košice
Oznámenie o začatí územného, stavebného, kolaudačného a priestupkového konania
Ozn o zač.konania, Plynofikácia RD 137, Ján Petrášek
s manž., Kanada
Ozn o zač.konania a dodatočnom povolení stavby, Altánok
a prístrešok na odpad, Daniel Bekeš 631
Ozn o zač. UK, Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice
Ozn o zač. UKaSK, Prístavba RD 443, Viliam Slodičák s manž.
443
Ozn o miestnom šetrení, Hosp.objekt, Ján Bekeš 321
Ozn o zač. KK, Elektrická prípojka, Východoslovenská distribučná Košice
Drobné stavby a stav. ohlásenia
Pripojovací plynovod, INŠTALA NOVA, St. Ľubovňa
Hospodárska budova, Mária Tkáčiková 152

Protikorózna ochrana miestnych plynovodov, SPP Košice
Oprava hosp. objektu, Ján Bekeš 321
Sklad náradia, František Pitoňák 387
Výzvy
Výzva na nápravu, RD s ubytovaním, Štefan Štefaňák s manž.
45
Výzva na nápravu, Užívanie miestnej komunikácie, Ing.Blaško, Horné Sŕnie
Výzva na odstránenie kolaudačných závad, Harcek a spol.,
Kysucké Nové Mesto
Štátny stavebný dohľad
Dušan Bachleda 433
František Bekeš s manž., Slovenská Ves
Viera Mršťáková 224
Hotel Tatra, Profinal Bratislava
Stanoviská, informácie a zmeny
Otvorenie letnej terasy, Milan Zoričák 348
Výstavba altánka a záhradného domčeka, Milan Zoričák 348
Stanovisko k prestavbe RD 131, Ing. arch. Židuliak, Košice
Spevnené plochy - penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice
Informácia o zverejnení verejnej vyhlášky, Anna Pitoňáková
229
Územnoplánovacie informácie
Anna Zemková, Spišská Nová Ves
Štefan Zoričák, Kežmarok
4. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude
13.01.2011
5. Zber a odvoz TKO
7.1, 20.1, 3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4, 29.4, 12.5, 26.5,
9.6, 23.6, 7.7, 21.7, 4.8,
18.8, 2.9, 16.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12
Zber TKO tento rok bude vždy v párny týždeň. Systém zberu ostáva nezmenený.
Popolnice sa budú vysypovať len tie, na ktorých bude kontrolný lístok. Každý je povinný TKO uskladňovať v popolniciach na smeti.
6. Zber separovaného odpadu
18.1, 15.2, 15.3, 12.4, 10.5, 7.6, 4.7, 2.8, 30.8, 27.9, 25.10,
22.11, 20.12
Separovaný zber naďalej budeme uskladňovať v plastových
vreciach. Separovaný zber nie je zadarmo, platíme za každý
odvoz a roztrieďovanie. Cena za separovaný zber je zahrnutá
v celoročnom poplatku za smeti. Uvažujeme, že aj separovaný zber budeme riešiť zavedením kontrolných lístkov z dôvodu, že niektorí spoluobčania neúmerne oproti ostatným odovzdávajú separovaný odpad, čo prevyšuje ich poplatok za
smeti a potom sa všetci skladáme na ich odpad.
7. Evidencia obyvateľov
od 1.11.2010 do 31.12.2010
Prihlásení na trvalý pobyt: 1
Karolína Michelková

Odhlásení z trvalého pobytu:3
Pavel Gyori
Helena Gyoriová
Pavol Bachleda

majetok obce, teda nie je to verejné priestranstvo.
Parkovisko pred kostolom slúži pre potreby farnosti
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Zomrelí: 4 +1
Irena Olekšáková
Mária Blaščáková
Ján Adamják
František Michalák
Jozef Spirčák .- cudzinec
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Narodení: 6
Štefan Kotarba
Veronika Vojtaššáková
Alex Slodičák
Kristína Budzáková
Sofia Nemešanyová
Tobias Pitoňák

9.
Počet obyvateľov k 31.10.2010: 1345
Priemerný vek obyvateľov :
37 rokov
Najstaršia obyvateľka obce: Rozália Slebodová – 95 rokov
Najmladší obyvateľ obce: Tobias Pitoňák
do 6 mesiacov
11
od 6 mesiacov do 12 mesiacov
9
od 1 do 6 rokov
81
od 6 do 15 rokov
143
od 15 do 18 rokov
58
od 18 rokov
1043
-----------------------------------------------------------------------------spolu
1345
Evidencia obyvateľov od 1.1.2010 do 31.12.2010
Prihlásení na trvalý pobyt:
Odhlásení z trvalého pobytu:
Narodení: 19
Zomrelí:

27
16
11

Počet obyvateľov k 31.12.2010: 1345
Počet cudzincov s trvalým pobytom v Ždiari: 17
Počet obývaných domov: 373
Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka
8. Informácie










Ples Goralov - 12.02.2011 v hoteli Magura so začiatkom
o 19.00 hod.
Preteky pre všetky vekové kategórie na lyžiach
bežeckých a zjazdových sa pripravujú na začiatok
februára
Stretnutie s dôchodcami plánujeme 28. apríla 2011
Žiadame našich spoluobčanov, aby počas zimných
mesiacov nevyhŕňali sneh na obecnú cestu, pretože
potom sa zužuje cesta a pri topení snehu dôjde
k vytopeniu domov v nižšie položených miestach,
alebo poškodeniu rigola samotného a obecnej cesty
Žiadame všetkých občanov, aby počas zimných
mesiacov neodstavovali svoje autá a autá hostí
na obecnú cestu z dôvodu, aby sa dala prevádzať
zimná údržba a z dôvodu bezpečnosti premávky,
hlavne pri Ždiarskom dome.
Žiadame občanov bývajúcich okolo farnosti,
aby neodstavovali svoje autá a autá hostí na parkovisko
pred kostol, ktoré je cirkevným majetkom, nie je to

9. Výsledky volieb

Výsledky volieb
P.�.
1.
2.
3.
4.

Starosta Obce Ždiar
Politická príslušnos�
Meno a priezvisko, titl.
nezávislý kandidát
Pavol Bekeš, Ing.
Jozef Goliáš
nezávislý kandidát
SDKÚ-DS
Pavel Krasu�a
nezávislý kandidát
Matej Zori�ák

P.�.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Poslanci Obecného zastupite�stva v Ždiari
Politická príslušnos� Po�et hlasov
Meno a priezvisko, titl.
331
KDH
Mária Andrášová
318
SMER
Vladimír Ma�ák, Mgr.,
299
KDH
Jarmila Blaš�áková
273
SMER
Peter Michalák
264
SMER
Jaroslav Strachan
248
KDH
Milan Vojtaššák
221
KDH
Monika Kriššáková
Valent Kotarba
SMER
212
Cyprián Gura, Ing.,
SDKÚ-DS
203
Stanislav Sleboda
SDKÚ-DS
202
Vladimír Siska
SMER
201
Štefan Zachveja, Ing.,
SMER
198
Ján Pito�ák
KDH
185
Rastislav Kriššák
nezávislý kandidát
174
Marián Bekeš, Ing.
�S-HZDS
162
Pavol Bachleda
SDKÚ-DS
155
Jozef Goliáš
nezávislý kandidát
136
Stanislav Sleboda, Bc.
SMER
133
Mária Monková
KDH
131
Ján Tropp
KDH
122
Jozef Pito�ák
SDKÚ-DS
84
Veronika So�avová
SDKÚ-DS
76

Po�et hlasov
528
52
173
23

Zvolení poslanci od poradového �ísla 8. sú náhradníci

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku: 1062
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 787
Počet odovzdaných obálok: 784
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva: 756
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce: 776
Percentuálna účasť voličov: 74,11 %
Starosta obce: Ing. Pavol Bekeš
Zástupkyňa starostu: Mária Andrášová

Členovia obecnej rady: Mária Andrášová
Mgr. Vladimír Mačák
Jaroslav Strachan
Predsedovia komisií a členovia komisií:
komisia ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže,
športu, kultúry a rozvoja:
predseda Andrášová Mária
podpredseda Michalák Peter
člen Mgr. Mačák Vladimír
člen Olekšáková Jana
komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštruktúry:
predseda Strachan Jaroslav
podpredseda Vojtaššák Milan
člen Balščáková Jarmila
komisia sociálnej, zdravotnej starostlivosti, požiarnej
ochrany, služieb a verejného poriadku:
predseda Kriššáková Monika
podpredseda Vojtaššák Milan
člen Strachan Jaroslav
komisia ochrany verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií v súlade so zák. č. 357/2004 Z.z.:
predseda Kriššáková Monika
podpredseda Strachan Jaroslav
člen Andrášová Mária
komisia hodnotiaca:
predseda Andrášová Mária
podpredseda Strachan Jaroslav
člen Mgr. Mačák Vladimír
Poslanecké obvody:
– Poslanecký obvod č. 1 – Jarmila Blaščáková
/ od popisného čísla domu 1 po popisné číslo 77 /
- Poslanecky obvod č .2 - Mária Andrášová
/ od popisného čísla domu 78 po popisné číslo 145 /
– Poslanecký obvod č. 3 - Milan Vojtaššák
/ od popisného čísla domu 146 po popisné číslo 202 /
- Poslanecký obvod č .4 - Mgr. Vladimír Mačák
/ od popisného čísla domu 203 po popisné číslo 287 /
– Poslanecký obvod č. 5 - Monika Kriššáková
/ od popisného čísla domu 288 po popisné číslo 330 /
- Poslanecký obvod č .6 - Peter Michalák
/ od popisného čísla domu 331 po popisné číslo 399 /
– Poslanecký obvod č. 7 - Jaroslav Strachan
/ od popisného čísla domu 400 po popisné číslo 631 /
do jednotlivých volebných obvodov patria aj nové objekty
s vysokými súpisným číslami
Do rady školy obecné zastupiteľstvo deleguje zástupkyňu starostu Máriu Andrášovú
Výkonom funkcie sobášiaceho je poverený
starosta obce: Ing. Pavol Bekeš
zástupkyňa starostu: Mária Andrášová
10. Kultúra, šport a udalosti
24. novembra 2010 sa uskutočnilo „Posedenie seniorov“ za
účasti viac ako 115 dôchodcov. Pásmo básničiek a tančekov
pre svojich starých rodičov si pripravili deti z materskej a základnej školy pod vedením pani učiteliek. Našim dôchodcom
sa prihovoril aj vdp. Ľuboš Močáry so slovami o úcte k šedinám.

V predvečer sviatku svätého Mikuláša sme privítame 5. decembra 2010 o 17.00 hod. pred farským kostolom po roku
Mikuláša, ktorý prišiel pozdraviť naše deti, rozsvietil svetlá
vianočného stromčeka a rozdal zo svojho koša sladkosti.

Prístup k základnej škole - 7.00 hod. áno
Zdravotné stredisko - 7. 00 hod. kopec
Antošovský vrch - 6.00 hod. áno
Bachledová dolina - 5.30 hod. áno
Blaščacká dolina - 7.00 hod. kopec
Hotel Magura - 6.00 hod kopec
Kostol - 7.00 hod áno
Požiarna zbrojnica - nepretržitá údržba Sisková – Horevaj - 6.45 hod. ČOV - 7.30.hod Obecný úrad - 7.00 hod. Autobusové zástavky - 5,30hod
Materská škôlka - 6,30 hod
V prípade poľadovice sa posypu celé úseky.
Časová dostupnosť- operatívnosť:
November – Apríl - 24 hod. zabezpečenie zimnej údržby
12. Ďakujeme
 Všetkým občanom, ktorí dodržiavajú dopravné značenie a
nestoja svojimi autami na obecnej ceste
 Valentovi Kotarbovi ml. a Valentovi Kotarbovi st., Jozefovi
Botkovi a ostatným za zabezpečenie vianočného stromčeka,
jeho postavenie a osvietenie.
13. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom
obce Ždiar, ktorí v mesiacoch november a december 2010
oslávili svoje životné jubileá.
Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do
ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.
Jubilanti:
88 rokov
Ján Štefaňák

80 rokov
Anna Pitoňáková

86 rokov
Mária Kriššáková

75 rokov
Alfonz Michalák

85 rokov
Alžbeta Jurašková
Štefan Slodičák

70 rokov
Milan Horský
Anna Pitoňáková

82 rokov
Štefan Blaščák

11. Zimná údržba na obdobie roku 2010 - 2011
Obec Ždiar má približne 25 km dĺžky obecných ciest, ktorú je
potrebné udržiavať v zimnom období.
V roku 2010 – 2011 zimnú údržbu vykonáva Valent Kotarba
na základe vypísanej súťaže pred zimnou sezónou.
Predmet údržby sú úseky :
Úseky Najneskôr sprístupnené Posyp
Obecný úrad – Strednica - nepretržitá údržba všetky kopce

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

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždiari

