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UZNESENIA 

 

zo XLVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 08.06.2022 

 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní: 
 

 

A – schvaľuje: 

 

XLVII.1/2022 

prijatie úveru s parametrami: 

- financujúca banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 

- druh úveru: preklenovací úver 

- účel úveru: predfinancovanie dotácií projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov 

- výška úveru: 600 000,- eur 

- splatnosť úveru: 18 mesiacov 

- úroková sadzba: 12M Euribor + 0,25% p.a. 

- čerpanie úveru: postupne na viackrát do 11/2023, na základe predložených  

dodávateľských faktúr ich úhradou na účet dodávateľa alebo refundáciou na účet obce 

v prípade úhrady faktúr z vlastných zdrojov obce 

- splácanie istiny úveru: nepravidelné v nadväznosti na termíny a výšky prostriedkov z dotácií 

pripísaných na účet obce 

- platby úrokov: mesačne 

- poplatok za uzatvorenie úverovej zmluvy / poskytnutie úveru: 200,- eur 

- záväzková provízia: 0 

- poplatok za administráciu a monitorovanie úveru: 0 

- poplatok za vedenie úverového účtu: 6,- eur mesačne 

- poplatok za predčasné splatenie úveru: 0 

- zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia  

- ostatné podmienky: predloženie uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na financovaný 

projekt (odkladacia podmienka pre čerpanie úveru), ďalšie podmienky obvyklé pre tento typ 

obchodu a pre financovanie samospráv.  

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XLVII.2/2022 

zmenu textácie uznesenia č. A XLVI.5/2022 nasledovne:  

„Navýšenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania o čiastku 37 301,21 eur, ktorého prijatie 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Zborove uznesením č. A XIX.1/2020 zo dňa 27.02.2020.  

 

Účelom použitia úverových prostriedkov je dokončenie stavebného diela a úprava ceny za 

obstaranie stavby „Zmena stavby Kina Slovan na bytový dom Vároš I.“ vyvolaná zmenou ceny 

stavebných materiálov, a to: 

- na základe opodstatnených príčin a preukázateľných údajov o náraste cien stavebných 

materiálov,  

- výlučne v nevykonanej/neuhradenej časti stavebného diela, 

- s prihliadnutím na dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti. 

 

- Spôsob financovania  úpravy ceny za obstaranie stavby „Zmena stavby Kina Slovan na 

bytový dom Vároš I – Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. – 13 b. j.: 

a) úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania:   37 290,- eur 

b) vlastné zdroje obce vo výške:     11,21 eur 

 

- Prijatie záväzku, že v rozpočte obce vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok 

navýšeného úveru.  

 

- Vyslovuje súhlas so spôsobom zabezpečenia navýšeného úveru.“  

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XLVII.3/2022 

 

výpožičku nehnuteľného majetku obce: 

 budovy telovýchovnej jednoty so súpisným číslom 412/7 na ul. Lesná vo Zborove, ktorá 

leží na novovytvorenej parcele C KN č. 294/2, k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, 

zapísanej Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1, 

 novovytvorenej parcely C KN č. 294/2, v rozsahu plochy, na ktorej sa rozprestiera časť 

vyššie spomenutej nehnuteľnosti, o výmere 120 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorá vznikne zmenšením rozlohy pôvodnej parcely C KN č. 294/2, k. ú. 

Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, zapísanej Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym 

odborom na LV č. 1, 

 novovytvorenej parcely C KN č. 294/1, v rozsahu hracej plochy a priľahlej infraštruktúry 

futbalového ihriska, o výmere 1 135 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá vznikne 

zmenšením rozlohy pôvodnej parcely C KN č. 294/1, k. ú. Zborov, obec Zborov, okres 

Bardejov, zapísanej Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1, 

 budovy garáže (bez súpisného čísla)  a plochy pod ňou na novovytvorenej parcele C KN 

č. 294/4 o výmere 31 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá vznikne odčlenením od 

pôvodnej parcely C KN č. 294/2, k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, zapísanej 

Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1, 

 

podľa geometrického plánu č. 33526567-42/2022 zo dňa 07.06.2022 vyhotoveným 

Alexandrom Baranom AlBa Geo a to na dobu určitú na obdobie piatich rokov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 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.  

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je podpora rozvoja športovej infraštruktúry v obci 

Zborov s prihliadnutím na verejný záujem miestnych obyvateľov. 
Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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B – berie na vedomie: 

XLVII.1/2022 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania – prerklenovací úver na predfinancovanie dotácii projektu obce Zborov – 

obnova Kaštieľa v Zborove „Zabudnutá krajina Lemkow a Rusnakov SK-PL“. 

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

 

 

 

 

Zborov 08.06.2022        v. r.  

    

Mgr. Ján Šurkala, PhD.  

starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 09.06.2022     Zvesené:  


