
U Z N E S E N I E 

z 32.  zasadnutia  OZ  Zborov konaného dňa 22.2.2018 

 

OZ po prerokovaní 

A - schvaľuje: 

32.1/2018 

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

pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017. 

32.2/2018 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

32.3/2018 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

32.4/2018 

Zámer obce na predaj pozemku CKN 641/3 z dôvodu osobitného zreteľa vopred určenému 

záujemcovi (uvedený pozemok užívajú ako dvor Jozef Kanský, Podhradie 1, Zborov, Igor Desák, Zlaté 

106, Monika Adamišínová, Kukurelliho 75 , Bardejov )  , podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov .  

32.5/2018 

Zámer na prenájom časti pozemkov EKN 4104/1 , trvalo trávnaté plochy o výmere 4868 m2, EKN  

4099/1, ostatné plochy o výmere 1410 m2, EKN 4117, ostatné plochy o výmere 762 m2, EKN  4116 , 

ostatné plochy o výmere 403 m2   z dôvodu osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi (na 

rozšírenie zariadenia na zber a recykláciu stavebného odpadu  pre Rudolfa Kloknera, Podhradie 

621/102, Zborov  )  , podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru stavebníctvo, 

odvetvie pozemné stavby  . 

32.6/2018 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre MO MS Zborov  na rok 2018 vo výške 2 300,00 €. 

32.7/2018 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ Magura Zborov na jarnú časť súťaže 2018 vo 

výške 3 800,00 €. 

32.8/2018 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018  pre OZ ŠOK vo výške 1 000,00 €. 

 



32.9/2018 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre  Rímsko-katolícky farský úrad Zborov na rok 2018 

na Dekanátne stretnutie mládeže v Zborove  vo výške 200,00 € . 

32.10/2018 

Žiadosť o poskytnutie kultúrneho domu na svadbu -  Jozef Sivák, Zákutie 628/35. 

32.11/2018 

Vyhlásenie zámeru obce o prenájom voľných  nebytových priestorov v Dome služieb, ul. Obrancov 

mieru č. 454/10 formou verejnej obchodnej súťaže. 

 

B - berie na vedomie: 

32.1/2018 

Ročnú správu o vybavovaní sťažností v obci Zborov za rok 2017. 

32.2/2018 

Informáciu o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2017. 

32.3/2018 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 

32.4/2018 

Správu hlavného kontrolóra  obce o kontrole poskytovania dotácií z rozpočtu obce na rok 2017. 

32.5/2018 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 

32.6/2018 

Žiadosť NsP Bardejov o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia opatrovateľskej 

služby ZOS. 

32.7/2018 

Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce. 

 

H – ruší: 

32.1/2018 

Uznesenie  č. 30.4/2017 zo dňa 15.12.2017. 

 

                                                                                         Ján  L u k á č, 

                                                                                         starosta obce  


