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UZNESENIA 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 12.06.2019 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní:  

 

A – schvaľuje: 

 

IX.1/2019 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v objekte Telovýchovnej jednoty Magura Zborov o výmere 164,1 m2, zapísanom na LV č. 1, 

nachádzajúcom sa na parcele C KN 294/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 412, na adrese 

Lesná 7, 086 33 Zborov, o celkovej výmere 332 m2, a to formou verejnej obchodnej súťaže v 

zmysle § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znp. s nasledovnými 

podmienkami súťaže: 

a) prenajímateľ – vyhlasovateľ: 

obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v. z. starostom Mgr. Jánom Šurkalom, PhD., 

IČO: 00322741,  

b) minimálna cena za prenájom: 15 EUR/m2/rok, t. j. 2 461,50 EUR jednostranne 

upravovaná prenajímateľom o ročnú mieru inflácie oznámenú Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

c) doba prenájmu: 3 roky, 

d) kritéria, ktoré budú určujúce pre hodnotenie súťaže: najvyššia ponúknutá cena za 

prenájom nebytových priestorov, 

e) spôsob uverejnenia podmienok súťaže: na úradnej tabuli Obecného úradu v Zborove 

a na internetovej stránke obce Zborov www.zborov.sk,  

f) spôsob podávania návrhov: osobne alebo poštou na adresu sídla vyhlasovateľa 

(kontaktného miesta): 

obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v zapečatenej obálke s názvom „VOS – 

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V TJ MAGURA ZBOROV 

 – NEOTVÁRAŤ“,  

g) lehota na podávanie návrhov: 15 dní od uverejnenia podmienok súťaže,  

h) lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie 

návrhov, 

i) lehota na oznámenie o odmietnutí nevybraných návrhov: 10 dní od uplynutia lehoty na 

podávanie návrhov, 

j) osobitné podmienky uzavretia zmluvného vzťahu: 

- prevádzka pohostinstva musí byť otvorená v čase futbalových zápasov TJ Magura 

Zborov (bez rozdielu kategórií) v rozsahu min. 30 min. pred zápasom a 60 min. po 

zápase alebo počas konania iných spoločensko-kultúrnych podujatí organizovaných 

samosprávou, 

http://www.zborov.sk/
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- prevádzka má výhradné právo na predaj alkoholických a nealkoholických nápojov 

v čase konania kultúrneho podujatia „Zborovské sladké drevo“ v primeranej miere, 

najmenej však 3 výčapné zariadenia na pivo a nealkoholický nápoj celkovo za 

osobitnú odplatu vo výške 500 eur nad rámec nájomného. 

k) zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže: obec Zborov ako vyhlasovateľ obchodnej 

verejnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže najneskôr do 3 dní pred 

uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže 

sa musí uskutočniť a zverejniť rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená,  

l) odmietnutie predložených návrhov: obec Zborov ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej 

súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Hlasovali: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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E – poveruje 

IX.1/2019 

starostu obce Zborov zriadením mimoriadnej nezávislej komisie, pozostávajúcej 

z 2 odborníkov v stavebníctve, prednostu OcÚ v Zborove, predsedu Komisie bytovej, výstavby, 

územného plánovania a verejného poriadku pri OcÚ v Zborove, vedúceho stavebného 

oddelenie OcÚ v Zborove, za účelom určenia výšky oprávnených nákladov, ktorú vynaložila 

spoločnosť ABfit spol. s. r. o. pri zrealizovanej rekonštrukcii prenajatých nebytových 

priestorov nachádzajúcich sa v objekte Telovýchovnej jednoty Magura Zborov o výmere 164,1 

m2, zapísanom na LV č. 1, nachádzajúcom sa na parcele C KN 294/2, k. ú. Zborov, so súpisným 

číslom 412, na adrese Lesná 7, 086 33 Zborov, o celkovej výmere 332 m2. 

Hlasovali: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

          

 

                  Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r.  

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zverejnené: 12.06.2019 


