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Milí Ždiarčania,
prvý polrok bol dosť náročný pre činnosť úradu, pretože sme
pripravovali podklady pre projekty, ktoré chceme realizovať a
ktoré sme už aj realizovali. Od začiatku roka sme vybavovali stavebné povolenia, súhlasné stanoviska a vyjadrovačky pre projekt: Rozšírenie nadstavby materskej školy, Rekonštrukcia obecného rozhlasu, Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Cyklotrasa
Ždiar, Rekonštrukcia NN a VN siete s výstavbou TS, súbežne s
tým sme realizovali rekonštrukčné práce v obci.
Minulý rok prebehli voľby do samosprávy, došlo k zmenám
na miestach starostov a primátorov, preto museli všetky organizácie, v ktorých majú svoje miesta starostovia, prebehnúť nové
doplňujúce voľby, bolo veľa zasadaní.
Obecné zastupiteľstvo zasadlo v II. štvrťroku dvakrát, obecná rada trikrát a komisie podľa potreby riešenia obecných záležitostí.
Obec od začiatku roka hospodári s prebytkom financií, ktoré šetríme, aby sme mohli prefinancovať pre obec veľký projekt
„Regenerácia sídiel“, potom budeme pokračovať v ďalších naplánovaných aktivitách. Podielové dane od štátu dostávame v plnej
výške, nie sú krátené, preto si už dovolíme aj naplánovať niektoré
práce dopredu. Podielové dane dostávame na občanov s trvalým
pobytom v našej obci. Na občanov bez trvalého pobytu nedostávame nič, platia len daň z nehnuteľnosti. Spomínam to preto, lebo v poslednom období intenzívnejšie rastú požiadavky občanov bez trvalého pobytu v našej obci na riešenie ich požiadaviek,
ktoré priamo súvisia len s ich nehnuteľnosťou. Financovanie prevádzkovania obecných budov, služieb a škôl ich nezaujíma, to si
máme my trvalo žijúci riešiť sami. Obec nemôže riešiť problémy
v obci, podľa okamžitého nápadu občana v daný moment. Len
na tie najnutnejšie potreby, ktoré by sme chceli riešiť, by sme potrebovali 80 mil. EUR, ale náš ročný rozpočet jen len okolo 400
tisíc EUR. Máme zaznamenané všetky veci, ktoré je potrebné
urobiť, podrobne mapujeme a zaoberáme sa všetkými potrebami. Niektoré sú dlhodobejšie, niektoré riešime okamžite. Všetko
závisí len a len od príjmu obce. Oblasťou, odkiaľ by mohol nastať
postupný prísun financií do obecnej pokladne, je rezerva v dani z
ubytovania. Súčasný výber dane je ročne okolo 10 tisíc EUR, ak
by sa len trošku zodpovednejšie pristúpilo k plneniu si povinností voči obci, tak by to mohlo byť aj trojnásobne viac a za to by sa
dal urobiť 1 km obecnej cesty. Preto chcem aj touto cestou požiadať všetkých ubytovateľov, aby zodpovedne pristupovali k výberu dane z ubytovania od hostí, ktorí sú zvyknutí, že táto daň sa
platí, ale ešte zodpovednejšie pristupovať hlavne ku odvádzaniu
dane z ubytovania, aby sme mohli z týchto cudzích zdrojov pokračovať vo vylepšovaní majetku obce, predovšetkým ciest v našej obci, aby sa vaši hostia mohli bezpečne pohybovať po obci.
Z dlhodobého plánu sme v prvej etape zrekonštruovali všetky
budovy obce a zariadenia obce, aby sa mohla zabezpečovať nevyhnutná služba pre obec v dôstojných podmienkach. V druhej
etape, ktorá sa začala tento rok, by sme chceli okrem bežných a
havarijných situácií postupne riešiť obecné komunikácie v obci a
odpadové hospodárstvo.
V predchádzajúcich troch mesiacoch /apríl, máj, jún/ sme zabezpečovali:
n Denný chod obecného úradu
n Pripravili a zvolali dve zasadnutia obecného zastupiteľstva
n Schválili sme záverečný účet obce
n Zabezpečili sme výberové konania na jednotlivé
plánované práce

n
n
n
n

Zabezpečili sme kultúrne a športové podujatia
Opravili sme cesty po zimnom období
Zabezpečili sme likvidáciu elektroodpadu
Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce
na ďalšie obdobie organizácií, združení, ktorých sme členmi
(OOCR T-S-P, RZMO, Spoločného stavebného úradu)
n Zúčastnili sme sa na školeniach potrebných pre náš
každodenný výkon.
n Pokračovali sme v realizácii projektu „ Regenerácia sídiel“

n Vybavili sme všetky potrebné podklady na začatie
s realizáciou stavby Rozšírenia NN a VN siete
oproti penziónu Jánošík
n Spracovali sme všetky podklady pre podanie žiadosti o NFP
na výmenu všetkých svietidiel v obci a rekonštrukciu
rozvádzačov, ktorá bude financovaná aj zo zdrojov EÚ
n Ukončili sme rekonštrukčné práce na dennom stacionári
n Opravili sme havarijný stav strechy na zdravotnom stredisku
n Zorganizovali sme stretnutie s dôchodcami
n Zorganizovali sme zájazd pre seniorov do Levoče
a na Spišský hrad
n V zdravotnom stredisku sme vymenili kotle ústredného
kúrenia a zrekonštruovali reguláciu a rozvody ústredného
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n Budeme pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých
úrovniach
n Otvoríme prevádzkovanie denného stacionára
pre dôchodcov od 1.9.2015
n Ukončíme projekt „ Regenerácia sídiel“
n Budeme pokračovať v príprave podkladov pre dobudovanie
kanalizačných úsekov
n Budeme pokračovať v príprave všetkých podkladov
pre vysporiadanie cyklochodníka, aby sme vydali
územné rozhodnutie
n Spolu s vedením školy zabezpečíme všetko pre otvorenie
školského roka 2015/2016

n Zabezpečovali a vybavovali sme podklady pre vydanie
územného rozhodnutia pre výstavbu cyklotrasy II. etapy
- Cyklochodník Ždiar
n Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili
súčinnosť zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ
V nasledujúcich troch mesiacoch / júl, august, september / v roku 2015 budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:
n Budeme zabezpečovať denný chod úradu obce
n Pripravíme a zvoláme podľa plánu zasadnutia zasadnutie OcZ
n Zabezpečíme športové a kultúrne aktivity v našej obci
n Zabezpečíme vypracovanie všetkých potrebných dokumentov pre PO a CO
n Prijaté nové zákony a nariadenia uvedieme do fungovania obce
n Aktívne budeme pôsobiť vo všetkých organizáciách
a združeniach, v ktorých je naša obec členom
n Budeme riešiť vodný režim na obecnej ceste od kostola
po odbočku
n Budeme pokračovať v riešení vodného režimu na ceste I/67
n Budeme udržiavať verejné priestranstva čisté a pokosené
n Vymeníme dažďové zvody na budovách polície
a materskej školy

Milí Ždiarčania,
pred nami sú letné mesiace, pre niektorých čas dovoleniek, čas
prázdnin a pre niektorých je to čas, na ktorý čakali, aby mohli pokračovať vo výstavbe a gazdovaní. Chcem Vás požiadať, aby ste
popri svojich povinnostiach nezabudli na udržiavanie poriadku,
pravidelné kosenie, čistenie rigolov, aby sa naši návštevníci dobré
cítili v našej obci, ale predovšetkým, aby sme my samotní mali dobrý pocit z dobre vykonanej práce v prospech čistoty našej obce.
Ing. Pavol Bekeš, starosta obce

Rodinný dom, Róbert Mačák, Spišská Belá
Prestavba rodinného domu, Ing. Peter Daniš s manž. 55
Plynofikácia – rozšírenie, Peter Blaščák s manž. 56
Prestavba chaty na chatu s nízkokapacitným ubytovaním, Ing.
Eva Matejíčková, Nové Zámky
Prestavba rodinného domu 68, Ing. Róbert Olekšák 308
Prestavba a prístavba častu rodinného domu ubytovania v súkromí na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie, František Pitoňák 387

2. Ekonomika
V mesiaci máj a jún obecným zastupiteľstvom bola schválená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1,2 a 3. Rozpočet naďalej je mierne prebytkový. Obec priebežne plní upravený
rozpočet ako v príjmovej časti, tak aj vo výdavkovej časti.
V mesiaci marec boli doručované rozhodnutia na zaplatenie
poplatoku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2015, 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 zaplatenie dane z nehnuteľností a dane za psa na rok 2015, splatnosť bola do
15 dní odo dňa právoplatnosti.
Poplatky môžete zaplatiť do pokladne na obecnom úrade,
poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet obce.
Občania, ktorí nesprávne zaplatili daň, alebo vôbec nezaplatili, v týchto dňoch im budú opätovne doručované upomienky.
Skončil 2. Q 2015, preto vyzývame občanov a podnikateľov,
ktorí poskytujú ubytovacie služby, že sú povinní uhradiť miestny
poplatok – daň za ubytovanie. Podľa VZN je potrebné túto daň
uhrádzať do 10 dní po skončení mesiaca.

Drobná stavba a stavebné úpravy
Dvojgaráž, Beáta Heiderich 386
Zimná záhrada, Bohumil Slodičák 106
Deliaca priečka, Stanislav Kriššák 258
Altánok, Stanislav Kriššák 258
Kôlňa, Mgr. Helena Vojtaššáková 271
Garáž, František Spirčák 303
Garáž, Ján Špak s manž. 686
Strieška nad vstupom, Jozef Tropp 407
Letná terasa, Jaroslav Strachan 646
Štátny stavebný dohľad
Pavel Krasuľa 535
František Bretz s manž. 387

Jana Olekšáková, ekonómka
3. Stavebný úrad a stavebné požiadavky
Rozhodnutie
Povolenie na zriadenie vjazdu, MUDr. Ján Bujňák, Košice
Zebezpečovacie práce, Ľudovít Mačák s manž. 637
Rodinný dom s ubytovaním – prístavba a prestavba, Mgr. Miloš
Várady s manž., Tatranská Lomnica
Dodatočné povolenie stavby – Prestavba a prístavba rodinného
domu, Igor Budzák 176
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie, Andrea Zoričáková 257

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva
29. septembra 2015
5. Zber a odvoz TKO
9.7. 23.7. 6.8. 20.8.

3.9.

17.9.

6. Zber separovaného odpadu
10.7. 7.8. 4.9.
7. Evidencia obyvateľov od 1.4.2015 do 30.6.2015
Prihlásení na trvalý pobyt: 4
Mgr.Jana Gurová, Róbert Mačák, Rozália Bekešová,
Žaneta Monková

Územné rozhodnutie
Úprava NN siete a DP s TS Bachledová Horná, VSD, a.s. Košice
Polyfunkčný objekt, Ján Zoričák Francúzsko
Stavebné povolenie
Prestavba časti rodinného domu na bytovú jednotku, Marcel
Mačák 322
Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice
Prístavba k rodinnému domu, Jozef Pitoňák s manž. 678

Odhlásení z trvalého pobytu: 3
Dagmar Bekešová, Ľubomír Bekeš, Klaudia Bekešová
Zomrelí: 1
Ján Štefaňák

Kolaudačné rozhodnutie
Rodinný dom, Ján Pavlikovský s manž. 114
Oporný múr, Ján Pavlikovský s manž. 114

Narodení:4
Eliška Bodyová, Mia Bernátová, Ján Kostka, Sofia Galliková
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Počet obyvateľov k 31.3.2015: 1357
Priemerný vek obyvateľov: 38,79 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce:Sofia Galliková
Ing. Veronika Pitoňáková
8. Informácie a upozornenia
1. Denný stacionár bude otvorený od 1.9.2015, záujemcovia
sa môžu nahlasovať na referáte matriky u p. Pitoňákovej
2. Pozývame Vás: dňa 26. 07. 2015 o 14.00 hod. do Monkovej
doliny na súťaž Hasičov
3. Dňa 2.8.2015 o 13.00 hod. na súťaž Konských záprahov na
Strednicu
4. Dňa 8. a 9.8.2015 na 21. ročník Goralských slávností na
Strednicu
5. Dňa 6.9.2015 na Beliansku 25 - preteky na horských bicykloch zo Spišskej Belej do Ždiaru
6. Žiadame všetkých, aby pravidelne si udržiavali priekopy
a priepusty pred svojím obydlím, podľa prijatého VZN bude
môcť obec udeliť pokutu za neriešenie daného problému
s odrážkami
7. Upozorňujeme všetkých občanov, že nový zákon o odpadoch rieši aj čierne skládky odpadov. Za čiernu skládku
v konečnom dôsledku zodpovedá majiteľ parcely, na ktorej
sa skládka nachádza, tá bude odstránená na náklady majiteľa parcely. Je potrebné, aby si každý dával pozor, či na
jeho pozemku niekto neskladuje odpad
8. Po rokoch sme sa dohodli s. Blaščákovou o odstránení
stánku Ovomix
9. Žiadame všetkých motoristov, aby dodržiavali dopravné
značenia v obci / rýchlosť, parkovanie na len parkoviskách
a miestach na to určených/
10. Žiadame všetkých motoristov, aby neparkovali a nejazdili
po vybudovaných chodníkoch, tie sú určené pre peších
11. Stavebný úrad zatiaľ zostava nezmenený, patríme pod Spoločný obecný úrad SVIT
12. V intraviláne obce je každý povinný si vykosiť pozemok
z hľadiska požiarnej ochrany a rozširovania hlodavcov
13. Pre výstavbu každého reklamného zariadenia je potrebné povolenie zo stavebného úradu, všetky nepovolené reklamné zariadenia budú postupne odstraňované. Bude sa
postupovať v zmysle nového prijatého zákona, ako pri nepovolených stavbách
Ing. Pavol Bekeš, starosta obce
9. Základná škola s materskou školou
Čas neúprosne letí vpred a je tu opäť koniec
školského roka a čas rozlúčky s predškolákmi,
ktorí opustia brány MŠ a v septembri nastúpia
do 1. ročníka ZŠ
Opäť sme o jeden rôčik starší, ale zároveň
bohatší o spomienky, ktoré sme spolu v našej MŠ zažili. Verím,
že kolektív učiteliek, ale aj nepedagogických zamestnancov sa
snažil našim – vašim deťom spríjemniť pobyt v MŠ a adekvátne vás zastúpiť. Obohacovali sme život detí mnohými kultúrno
- spoločenskými aktivitami, ktorými sme im vštepovali lásku k ľudovým zvykom a tradíciám nášho regiónu.
Čo sme zrealizovali v posledných mesiacoch šk. roka 2014/
2015:
- vystúpenie pre dôchodcov v Goralskej karcme
- Deň Zeme
- beseda s lesníkom TANAP-u - na tému „Apríl - mesiac lesov“
- slávnostné uvítanie novorodencov na Obecnom úrade
- Deň matiek
- exkurzia ždiarskeho múzea
- celoškolský výlet k MDD - navštívili sme ZOO v Sp. N. Vsi
- rozlúčka s predškolákmi
Na záver Vám prajeme počas leta veľa oddychu a verím, že v novom školskom roku 2015/2016 sa stretneme plní očakávania z
nových zážitkov a radosti z ďalšieho diania v MŠ.
Bc. Jana Svocáková, zást.MŠ
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13. mája 2015 sme slávnostne privítali medzi seba nových
občanov, ktorí sa narodili v roku 2014. Po úvodných slovách
Ing. Veroniky Pitoňákovej si
pre najmenších a ich rodičov
pripravili program deti z materskej a základnej školy. Po vystúpení sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Pavol
Bekeš, ktorý deťom aj rodičom
poprial do ďalšieho života veľa
šťastia, zdravia a radosti.

10. Kultúra, šport a udalosti
16. apríla 2015 sa opäť stretli dôchodcovia na „Posedení seniorov“. Pre svojich starých rodičov si pripravili program deti z materskej a základnej školy pod vedením pani učiteliek. Našim dôchodcom sa prihovoril Ing. Pavol Bekeš, starosta obce a Mgr.
Ľubosláva Budzákova, riaditeľka školy.
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Dňa 21.5.2015 v priestoroch bývalého obecného úradu slávnostne otvoril Pavol Bekeš, starosta obce, denný stacionár pre občanov Ždiaru. Predchádzala tomu rekonštrukcia budovy za vyše
30 000,00 Eur. Pozvanie prijal riaditeľ Spišskej katolíckej charity
a nové priestory vysvätil vdp. Miroslav Lettrich.

10. júna 2015 naši dôchodcovia svoj výlet začali púťou na Mariánskej hore v Levoči, navštívili Spišský hrad a v popoludňajších
hodinách si prezreli chrám sv. Jakuba v Levoči a diela známeho
stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče.

11. Ďakujeme
Všetkým pedagógom, zamestnancom základnej školy a materskej školy za prácu počas školského roka 2014/2015
12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj, jún 2015 oslávili svoje životné jubileá.
Nech Vás láska stále hreje,
nech Vám smutno nikdy nie je,
nech Vám zdravie dobre slúži
a nech máte všetko, po čom túžite.
Obyvatelia našej obce, časti Antošovský vrch, zorganizovali brigádu na čistenie rigolov okolo cesty na Antošák.

89 rokov
88 rokov
87 rokov
85 rokov
85 rokov
83 rokov
82 rokov
81 rokov
80 rokov

- Rozália Vaverčáková
- Juliana Krempaská, Emília Kriššáková
- Verona Pitoňáková
- Anna Bekešová
- Žofia Krasuľová, Júlia Bekešová, Ján Bekeš
- Ružena Vaverčáková
- Margita Zavacká, Ján Pitoňák, Anna Bekešová
- Margita Vojtaššáková, Jaroslav Rybka, Júlia Pacigová
- Júlia Vojtaššáková, Júlia Rybková,
Margita Troppová, Ružena Blaščáková
75 rokov - Ján Blaščák, Angela Blaščáková
70 rokov - Jaroslav Pitoňák, Anna Kriššáková, Šimon Mačák
Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.
Ing. Veronika Pitoňáková
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.
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