
                                                                                                                                      

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 

 

 

 

U z n e s e n i e 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove   

konaného dňa 19.02.2015 

 

 

 

OZ po prejednaní :  
 

A – schvaľuje  

2.1/2015  rozpočtové opatrenie č. 1/2015, 
 
2.2/2015 VZN č. 1/2015 o prideľovaní nájomných bytov obstaraných z prostriedkov obce 
a s podporou štátu s pripomienkami,  
 
2.3/2015 realizáciu projektu : Názov projektu : Obnova hradu Zborov,  
                                                Výška celkových výdavkov na projekt : 705 457,36 EUR 
                                                Výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov :15%   
                                                Spôsob spolufinancovania projektu : vlastné zdroje 
                                                Kód výzvy CLT02 – Obnova a revitalizácia kultúrneho a prírodného 
dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, 
   
2.4/2015 žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 – jarná časť, pre TJ Magura 

Zborov vo výške 3 800,- EUR,   

2.5/2015 žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre Miestny odbor Matice 
Slovenskej, spevokol Zborovčan , vo výške 1 400,- EUR, 
 
2.6/2015 žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre DHZ Zborov vo výške 1 000,- 
EUR,  
 
2.7/2015 vstup obce Zborov do občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny Horná Topľa,  

 
2.8/2015 zriadenie záložného práva / záložnú zmluvu/ na nehnuteľnosť vedenú na liste vlastníctva č. 
1, k.ú. Zborov 
                 - bytový dom, súpisné číslo 698, postavený na parcele CKN č. 234/17, stavba 7 b.j. blok  
                   A v obci Zborov / ul. Budovateľská/. 
Záložné právo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky voči Obci Zborov v zmysle zmluvy č. 0105-PRB/2013/Z 
o poskytnutí dotácie v sume 83 980,- EUR, s povinnosťou využívať stavbu 7 b.j. blok A v obci Zborov 
po dobu 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania, 
  
2.9/2015  zriadenie záložného práva / záložnú zmluvu/ na nehnuteľnosť vedenú na liste vlastníctva č. 
1, k.ú. Zborov 
                 - bytový dom, súpisné číslo 698, postavený na parcele CKN č. 234/17, stavba 7 b.j. blok  
                   A v obci Zborov / ul. Budovateľská/, 



- par. č. CKN 234/17, zastavané plochy o výmere 191 m2. 
Záložné právo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky Štátneho fondu rozvoja bývania voči Obci 
Zborov zo zmluvy č. 701/386/2013 o poskytnutí úveru 251 940,- EUR. 
 

B - berie na vedomie: 
 
2.1/2015 správu o výsledku inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku 

pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014,   

2.2/2015 návrhy predsedov komisií OZ na ich zloženie,  

2.3/2015 správu o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok  2014,  

2.4/2015 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zborov za rok 2014,  

2.5/2015 správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1 / kontrola plnenia uznesení OZ za II. 

polrok 2014/, 

2.6/2015 informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce,  

G - súhlasí :  

 2.1/2015  so spracovaním Integrovanej stratégie územia Miestnej akčnej skupiny Horná 
Topľa na roky 2015 - 2020, 

 

H - ruší :  

2.1/ 2015 VZN č. 4/1992 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat 

v katastrálnom území obce Zborov,  

 

I - volí :  

2.1/ 2015 predsedu komisie OZ pre školstvo a kultúru Rastislava Jurašiho, 

 

 L - konštatuje :  

2.1/ 2015 že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Rastislav Juraši zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva,  

 

 

                                                                                                             Ján Lukáč, v. r. 

                                                                                                             starosta obce                                                                                                                                                
 


