Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

UZNESENIE
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 28.6.2018
OZ po prerokovaní

A – Schvaľuje:
36.1/2018
Termíny zasadnutí OR a OZ na 2. polrok 2018
36.2/2018
Predaj pozemku E KN 5465 o výmere 477 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 2526 v k. ú.
Zborov a parcelu C KN 393/56 zastavané plochy na nádvoria o výmere 506 m2 oddelenú od
parcely C KN č. 393/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 652 m2, zapísanej na LV č. 1
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre J.M.J. Pro, s. r. .o., Úzka 2/276, 086 33 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
dohodnutú kúpnu cenu 4 200,- eur.
36.3/2018
Zámer obce na predaj pozemku C KN 234/7 z dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred
určenému záujemcovi (uvedený pozemok užíva ako záhradu Mariana Magdová, A. Svianteka
7, 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.
36.4/2018
Cenu za ambulantný predaj na akcii „Zborovské sladké drevo 2018“ v nasledovných
kategóriách:
1. Kategória: predajné stánky so šperkami, mydlom, hračkami, perníkmi a pod. –
poplatok 10 €
2. Kategória: predajné stánky s cukrovou vatou, zmrzlinou a atrakciami pre deti –
poplatok 30 €
3. Kategória: predajné stánky s ambulantným predajom alko, nealko nápojov, pochutín,
gastro občerstvenia – poplatok 500 €.
36.5./2018
Rozpočtové opatrenie č. 6/2018.
36.6/2018
Žiadosť Patrície Motykovej, Tačevská 602/6, 085 01 Bardejov o predlženie nájomnej zmluvy,
ktorej predmetom sú nebytové priestory v objekte Obvodného zdravotného strediska, Lesná 4,
086 33 Zborov na dobu 3 roky.

36.7/2018
Žiadosť TJ Magura Zborov o dotáciu z rozpočtu obce na 2. polrok 2018 na jesennú časť
súťaže vo výške 3 200 €.
36.8/2018
Žiadosť Ing. Karola Krajníka na bezplatný prenájom sály Kultúrneho domu na deň 23.6.2018
od 18:15 – 21:00 na premietanie filmu GASLAND pre občanov o ťažbe plynu a možných
rizikách spojených s uvedenou ťažbou.
36.9/2018
Žiadosť Anny Kališovej, Pod 100 lipami 409/13 Zborov o odstúpení časti nebytových
priestorov v budove Obvodného zdravotného strediska, Lesná 4, 086 33 Zborov – terajšej
prevádzky „Cukráreň“ od 1.1.2019.
36.10/2018
Žiadosť Anny Kališovej, Pod 100 lipami 409/13 Zborov o odpustenie nájmu a 50% nákladov
za spotrebované energie po dobu troch mesiacov odo dňa začiatku jej plánovanej PN v roku
2019.

B – berie na vedomie
36.1/2018
Petíciu občanov za nesúhlas s prieskumným územím „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“
a podporuje jej znenie v plnom rozsahu.
36.2/2018
List ZO Slovenského zväzu včelárov – vyhlásenie chovateľov včiel k prieskumnému územiu
„Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“.
36.3/2018
List Bardejovských Kúpeľov, a. s. Bardejovské Kúpele adresovaný Ministerstvu životného
prostredia SR ako podnet na zrušenie rozhodnutia MŽP č. 7677/2006-6.2 zo dňa 18.7.2006
o prieskumnom území „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“ daný na vedomie obci Zborov
v súvislosti s pripravovaným prieskumným vrtom v katastri obce.
36.4/2018
List právneho zástupcu spoločnosti Alpine Oil & Gas, s. r. o. vo veci vyjadrenia sa k petícii
občanov Zborova, ktorý bol doručený dňa 26.6.2018.
36.5./2018
Správu z kontroly kontrolóra obce o plnení uznesení OZ za rok 2017.
36.6/2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
36.7/2018
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

36.8/2018
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
36.9/2018
Žiadosť DOAN AGENCY, s. r. o. Slovenská 5, Bardejov, o schválenie areálu pre motoristov
a s tým súvisiacu zmenu Územného plánu obce Zborov s tým, že obec vyzve žiadateľa
o predloženie architektonickej štúdie a detailnej špecifikácie jeho investičného zámeru
z dôvodu potreby podrobného preskúmania zámeru a jeho dopadov na danú lokalitu.
36.10/2018
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce.

E – poveruje:
36.1/2018
Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol v 2. polroku 2018.

G – súhlasí:
36.1/2018
S vyhotovením audiovizuálneho záznamu z časti rokovania OZ konaného dňa 28.6.2018
a s doplnení programu OZ o bod prerokovania rozpočtových opatrení.

K – neschvaľuje:
36.1/2018
Žiadosť Mareka Miku, Podhradie 51/49 o kúpu pozemku CKN 780/1 v k. ú. obce Zborov.

P – nesúhlasí:
36.1/2018
a) S prieskumným územím „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“, ako aj so všetkými
geologickými a prieskumnými prácami v prieskumnom území a s nimi súvisiacimi
činnosťami, ktoré zasahujú do životného prostredia obyvateľov obce Zborov alebo
toto životné prostredie negatívne ovplyvňujú.
b) S realizovaním prieskumného vrtu v prieskumnom území „Svidník – ropa a horľavý
zemný plyn“.

Ján L u k á č, v.r.
starosta obce

