
                                                                                                                                      

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 

 

 

 

U z n e s e n i e 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove   

konaného dňa 25.02.2016 

 

 

 

OZ po prejednaní :  
 

A – schvaľuje  

12.1/2016  rozpočtové opatrenie č.1 /2016,  
 
12.2/2016  rozpočtové opatrenie č.3 /2016,  
 
12.3/2016  správu o výsledku inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu 
majetku pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015,  
 
12.4/2016  VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v Spojenej škole Zborov, ktorej zriaďovateľom je obec Zborov,  
 
12.5/2016  program rozvoja obce na roky 2015 – 2022,  
 
12.6/2016  predaj pozemku CKN 935/1 o rozlohe 879 m2 pre vopred určeného záujemcu za 
cenu 1,- EUR z dôvodov hodných osobitného zreteľa / kúpnopredajná zmluva medzi MNV 
Zborov a kupujúcim na pozemok parcela č. 935 o rozlohe 1360 m2 z roku 1979, nesprávny 
zápis do katastra z roku 1980 len časti parcely 481 m2 /,  
 
12.7/2016  zámer predaja nepotrebného majetku obce Zborov – oceľového prístrešku 
bývalej uhoľne v areáli Spojenej školy v Zborove – formou verejnej obchodnej súťaže,  
 
12.8/2016  žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov na rok 2016 pre OZ ŠOK vo 
výške 700,- EUR na organizáciu projektov : vybudovanie škôlky okrasných drevín, 3. ročník 
drevosochárskeho sympózia, podpora umeleckej tvorby Maroša Barana/,  
 
12.9/2016  žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov na rok 2016 pre TJ Magura 
Zborov vo výške 3 800,- EUR na jarnú časť sezóny,  
 
12.10/2016  žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov na rok 2016 pre MO MS – 
spevokol Zborovčan – vo výške 1 300,- EUR na celoročnú činnosť spevokolu,  
 
12.11/2016  p. Stanislava Gefferta ako veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce a p. 
Andreja Kovaľa ml. ako preventivára Dobrovoľného hasičského zboru obce,  
 



B – berie na vedomie : 

12.1/2016 rozpočtové opatrenie č. 2/2016,  

12.2/2016 ročnú správu o vybavovaní sťažností v obci Zborov za rok 2015,  

12.3/2016 informáciu o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2015,  

12.4/2016 správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015, 

12.5/2016 záznam z kontroly č. 1/2016 / hmotná zodpovednosť zamestnancov / ,  

12.6/2016 informáciu o zámere obce o odkúpenie pozemkov na Podhradí okolo čističky a na ul. SNP 

okolo DOS , 

12.7/2016 informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce,  

12.8/2016 zámer OZ ŠOK o podaní projektu na dotáciu od MF SR na pódium a osvetlenie do kostola 

sv. Žofie. 

 

 

 
 

                                                                                                             Ján Lukáč, v. r. 

                                                                                                             starosta obce                                                                                                                                                
 


