
   
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

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

1 / 3 

 

 
UZNESENIA 

 

zo XLIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 15.08.2022 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní: 
 

A – schvaľuje: 

 

XLIX.1/2022 

a) rozbor hospodárenia obce k 30.06.2022, 

b) monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2022. 

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.2/2022 

doplnok č. 2 k VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov 

a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov. 

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.3/2022 

doplnok č. 3 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach. 

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.4/2022 

predĺženie lehoty splatnosti poskytnutej návratnej finančnej výpomoci pre obecnú spoločnosť 

ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 52 707 687 vo výške 

120 000,- EUR do 31.12.2022, ktorú schválilo Obecné zastupiteľstvo v Zborove uznesením č. 

A XLIII.8/2022 zo dňa 02.03.2022 z dôvodu zabezpečenia vyrovnaného peňažného toku pre 

prieťahy pri úhrade platieb zo strany riadiacich orgánov EŠIF. 

Hlasovali: Prítomní –  7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.5/2022 

návratnú finančnú výpomoc pre obecnú spoločnosť ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p. so sídlom 

Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 52 707 687 v čiastke 200 000,- EUR z prostriedkov rozpočtu 

obce so splatnosťou do 31.12.2022 z dôvodu zabezpečenia vyrovnaného peňažného toku pre 

prieťahy pri úhrade platieb zo strany riadiacich orgánov EŠIF. 

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.6/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 14/2022.  

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XLIX.7/2022 

znížene nájmu, na základe žiadosti nájomníčky Patrície Motykovej – PAŤA, za prenajaté 

nebytové priestory v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov, 

zapísanom Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym odborom na LV č. 1127, 

nachádzajúcom sa na parcele C KN 238/1, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 420, na adrese 

Lesná 4, 086 33 Zborov vo výške 60 % a to za obdobie II. kvartálu 2022. 

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.8/2022 

zámer predaja novovytvorenej parcely C KN 334/13, druh pozemku: zastavaná plocha 

o výmere 88 m2, k. ú. Zborov, obec Zborov, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely 

C KN 334/1, druh pozemku: zastavaná plocha, k. ú. Zborov, obec Zborov, zapísanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 1, na základe geometrického 

plánu č. 33526567-83/2022 zo dňa 08.08.2022, vyhotoveným Alexandrom Baranom AlBa Geo, 

a to za cenu určenú znaleckým posudkom a úhradu nákladov za vypracovanie GO plánu 

a znaleckého posudku v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 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. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pre 

obec Zborov prakticky nevyužiteľné, ale občanom umožňujú prístup k ich priľahlým rodinným 

domom.  

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.9/2022 

zámer predaja novovytvorenej parcely C KN 334/14, druh pozemku: zastavaná plocha 

o výmere 102 m2, k. ú. Zborov, obec Zborov, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely 

C KN 334/1, druh pozemku: zastavaná plocha, k. ú. Zborov, obec Zborov, zapísanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 1, na základe geometrického 

plánu č. 33526567-83/2022 zo dňa 08.08.2022, vyhotoveným Alexandrom Baranom AlBa Geo, 

a to za cenu určenú znaleckým posudkom a úhradu nákladov za vypracovanie GO plánu 

a znaleckého posudku v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 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. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pre 

obec Zborov prakticky nevyužiteľné, ale občanom umožňujú prístup k ich priľahlým rodinným 

domom.  

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XLIX.10/2022 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytových priestorov (časť budovy bývalých 

skladových priestorov) o výmere 82,11 m2, so súpisným číslom 164, na adrese Osloboditeľov 

č. 1, 086 33 Zborov, nachádzajúcich sa na parcele C KN 1054, k. ú. Zborov zapísanom na LV 

č.1, a to formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nasledovnými podmienkami súťaže:  

a) prenajímateľ – vyhlasovateľ: obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v. z. starostom obce 

Mgr. Jánom Šurkalom, PhD., IČO: 00 322 741, 

b) minimálna cena za prenájom: 7,50 EUR/m2 /rok, t. j. 615,80 EUR/rok jednostranne 

upravovaná prenajímateľom o ročnú mieru inflácie oznámenú Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok,  

c) doba prenájmu: na dobu určitú, v trvaní 2 rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie 2 roky, 

d) predpokladaný termín začiatku prenájmu: bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy 

o prenájme nebytových priestorov, 

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

nebytových priestorov,  

Pozn.: V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste 

budú vyzvaní tí navrhovatelia, ktorí ponúkli najvyššiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako 

3 pracovné dni, upravili smerom nahor svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. 

Úspešným sa stane uchádzač s najvyššou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže 

predávajúci opakovať. 

f) spôsob uverejnenie podmienok súťaže: na úradnej tabuli Obecného úradu v Zborove, na 

internetovej stránke obce Zborov www.zborov.sk a v regionálnej tlači, 

g) spôsob podávania návrhov: osobne alebo poštou na adresu sídla vyhlasovateľa (kontaktného 

miesta): Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v zapečatenej obálke s názvom „OBCHODNÁ 

VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM SKLADOVÝCH PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“, 

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

Pozn.: Lehota je hmotnoprávna. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk vyhlasovateľ súťaže nebude prihliadať. 

i) lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie návrhov, 

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

podávanie návrhov, 

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 – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XLIX.11/2022 

udelenie čestného občianstva Mons., ThLic. Kamilovi Jankechovi, nar. 01.01.1940 

v Piešťanoch, za obzvlášť významné zásluhy o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov 

a šírenie dobrého mena vo svete, a to tým, že inicioval a organizoval obnovu národnej kultúrnej 

pamiatky Kostola sv. Žofie, čím sa rozhodujúcim spôsobom zaslúžil o jej záchranu a obnovu. 

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XLIX.12/2022 

sobášnu miestnosť – Kostol sv. Žofie v obci Zborov.  

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

 

 

B – berie na vedomie: 

 

XLIX.1/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2022.  

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborov 15.08.2022          

   

Mgr. Ján Šurkala, PhD.  

starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 15.08.2022     Zvesené:  


