
Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 

U z n e s e n i e 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove   

konaného dňa 16.2.2017 
OZ po prejednaní :  

 

A – schvaľuje : 

21.1/2017 

Správu o výsledku inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku pohľadávok     a záväzkov 

k 31.12.2016, 

 

21.2/2017 

VZN Obce Zborov č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobe výpočtu             nájomného 

v obecných bytoch v obci Zborov, 

 

21.3/2017 

vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zborove  na svojom 21. zasadnutí dňa 16.2.2017 v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení   

a) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 4.5.2017 na zasadnutí OZ v Zborove. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať : 

- kvalifikačné predpoklady:  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- ďalšie požiadavky :              bezúhonnosť 

- nástup do práce:                  1.6.2017 

- pracovný úväzok:                 0,2 úväzok = 7,5 hodín / týždeň 

b) ustanovuje : 

- vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním a v súlade s § 18a, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. 

v platnom znení a vyhlásiť výsledky volieb 

- podmienky odovzdania písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke s označením: 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do  20.4.2017 na 

podateľňu obecného úradu na adrese: Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov do 15,00 hod. 

- náležitosti písomnej prihlášky: 

  - Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, mail) 

  - súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve      

     podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

  - overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

  - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe 

  - výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace ku dňu podania prihlášky 

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom 

riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť. 

c) poveruje: Mgr. Ivanu Majcherovú vykonaním otvárania obálok a kontrolou splnenia podmienok kandidátov 

za prítomnosti poverených poslancov Ing. Mariána Bodíka, Júliusa Šarišského a Petra Vizváryho – členov 

OR a v prípade náhradníka Mgr. Marianny Gulákovej 

    O výsledku Mgr. Ivana Majcherová spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní na otváraní  obálok. 

Zápisnica bude prílohou k materiálu na voľbu hlavného kontrolóra na zasadnutí OZ dňa 4.5.2017. 

   



21.4/2017 

cenu vodného a stočného na roky 2017-2021 

 

21.5/2017 

zmenu termínov aprílových zasadnutí OR a OZ na termíny: OR zasadne 20.4.2017 a OZ 4.5.2017 

 

21.6/2017 

rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

 

21.7./2017 

rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

 

21.8/2017 

žiadosť o poskytnutie dotácia z rozpočtu obce na rok 2017 pre OZ ŠOK  vo výške 1 000,00 € 

na organizovanie projektov v Zborove s tým, že žiada zástupcov OZ ŠOK o prezentáciu združenia a jej projektov  

 

21.9/2017 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre  TJ Magura Zborov vo výške 

3 800,00 € na jarnú časť sezóny 

 

21.10/2017 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov na rok 2017 pre MO MS, spevokol Zborovčan vo výške  

1 500,00 € na celoročnú činnosť spevokolu 

 

21.11/2017 

zmenu územného plánu za podmienky, že náklady na zmenu zaplatí žiadateľ – budúci stavebník  

v lokalite vyšpecifikovanej stavebným úradom  a to parcely č.: EKN 1288, CKN 1175/1, CKN 1175/2, CKN 1176, 

CKN 1177, EKN 1283/2, EKN 1284, EKN 1283/1, CKN 1180, CKN 1181 a EKN 1277 

   

 

B - berie na vedomie: 
 
21.1/2017 

ročnú správu o vybavovaní sťažností v obci Zborov za rok 2016 

21.2/2017 

informáciu o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2016 

 

21.3/2017 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

 

21.4/2017 

rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

 

21.5/2017 

 informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce 

 

 

 

 

                                                                                                              Ján Lukáč, v.r. 

                                                                                                              starosta obce 


