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UZNESENIA 

zo XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 27.08.2020 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní:  

 

A – schvaľuje: 

XXIV.1/2020 

rozbor hospodárenia obce Zborov k 30.06.2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIV.2/2020 

rozpočtové opatrenie č. 17/2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIV.3/2020 

prenájom nebytových priestorov – pivničných priestorov o výmere 8,69 m2 v  bytovom dome, 

zapísanom na LV č. 1, nachádzajúcom sa na parcele CKN 926/6, k. ú. Zborov so súpisným 

číslom 626 na adrese Zákutie 626/33, 086 33 Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

vopred určenému záujemcovi Milanovi Mikovi, bytom Zákutie 626/33, 086 33 Zborov  podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) 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 na dobu neurčitú za celkovú cenu nájmu 3,- EUR/mesiac. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je predchádzanie vzniku odpadu, neporiadku 

alebo inému nevhodnému využitiu, keďže predmetný nebytový priestor bol dosiaľ ponechaný 

bez kontroly. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXIV.4/2020 

prenájom nebytových priestorov – pivničných priestorov o výmere 8,69 m2 v  bytovom dome, 

zapísanom na LV č. 1, nachádzajúcom sa na parcele CKN 926/5, k. ú. Zborov so súpisným 

číslom 625 na adrese Zákutie 625/32, 086 33  Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

vopred určenému záujemcovi Pavlovi Mikovi, bytom Zákutie 625/32, 086 33 Zborov  podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) 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 na dobu neurčitú za celkovú cenu nájmu 3,- EUR/mesiac. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je predchádzanie vzniku odpadu, neporiadku 

alebo inému nevhodnému využitiu, keďže predmetný nebytový priestor bol dosiaľ ponechaný 

bez kontroly. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XXIV.5/2020 

prenájom nebytových priestorov – pivničných priestorov o výmere 8,69 m2 v  bytovom dome, 

zapísanom na LV č. 1, nachádzajúcom sa na parcele CKN 926/4, k. ú. Zborov so súpisným 

číslom 628 na adrese Zákutie 628/35, 086 33 Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

vopred určenému záujemcovi Jozefovi Sivákovi, bytom Zákutie 628/35, 086 33 Zborov  pod-

ľa § 9a ods. 9 písm. c) 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 na dobu neurčitú za celkovú cenu nájmu 3,- EUR/mesiac. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je predchádzanie vzniku odpadu, neporiadku 

alebo inému nevhodnému využitiu, keďže predmetný nebytový priestor bol dosiaľ ponechaný 

bez kontroly. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXIV.6/2020 

doplnenia uznesenia č. A-XIX.2/2020 zo dňa 27.02.2020 o body c) a d), ktoré znejú:  

„c) parcelu reg. C KN č. 278/4 o výmere 479 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na 

LV č. 1 v katastrálnom území obce Zborov,  

d) parcelu reg. C KN č. 278/5 o výmere 1 144 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na 

LV č. 1 v katastrálnom území obce Zborov,“. 

Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIV.7/2020 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p. so sídlom Lesná 

10, 086 33 Zborov, IČO: 52 707 687 vo výške 150 000,- EUR z prostriedkov rezervného fon-

du obce na zabezpečenie dostatočnej kapitálovej vybavenosti príjemcu s lehotou splatnosti do 

31.12.2022. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIV.8/2020 

rozpočtové opatrenie č. 18/2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIV.9/2020 

žiadosť TJ Magura Zborov o dotáciu z rozpočtu obce na II. polrok 2020 vo výške 4 000,- 

EUR. 

Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

 

 

 



 
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3 / 3 

 

B –berie na vedomie: 

XXIV.1/2020 

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly – pracovné cesty, povoľovanie, vyúčtovanie 

s potrebným dokladovaním v intenciách príslušných právnych noriem. 
Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXIV.2/2020 

rozpočtové opatrenie č. 15/2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXIV.3/2020 

rozpočtové opatrenie č. 16/2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

 

 

 

 

 

Zborov 27.08.2020      Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r. 

       starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 27.08.2020       Zvesené:  


