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UZNESENIA 

zo XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 26.06.2020 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní:  

 

A – schvaľuje: 

XXII.1/2020 

Záverečný účet Obce Zborov za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.2/2020 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií na tvorbu re-

zervného fondu vo výške 150 263,26 EUR. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.3/2020 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.4/2020 

zámenu pozemkov medzi účastníkmi Obec Zborov na jednej strane a Martinom Mikom na dru-

hej strane, ako prípad hodný osobitného zreteľa, takto: 

1. Obec Zborov je vlastníkom nehnuteľností:  

a) parcely C KN 783/5 o výmere 411 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom 

č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa 

Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-684/2019, 

odčlenením dielu 1 z pôvodnej parcely C KN 783/1 o výmere 6 491 m2 zapísanej 

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

b) parcely C KN 783/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom 

č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa 

Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-684/2019, 

odčlenením dielu 2 z pôvodnej parcely C KN 783/1 o výmere 6 491 m2 zapísanej 

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

c) parcely C KN 783/8 o výmere 169 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom 

č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa 

Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-684/2019, 

odčlenením dielu 3 z pôvodnej parcely C KN 783/1 o výmere 6 491 m2 zapísanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 1, 
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d) parcely C KN 783/8 o výmere 7 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom 

č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa 

Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-684/2019, 

odčlenením dielu 4 z pôvodnej parcely C KN 783/1 o výmere 6 491 m2 zapísanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 1. 

 

Martin Miko je vlastníkom nehnuteľností: 

a) parcely C KN 783/8 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č. G1-684/2019, odčlenením dielu 5 z pôvodnej parcely C KN 783/7 o výmere 356 

m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 3 952,  

b) parcely C KN 783/8 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č. G1-684/2019, odčlenením dielu 6 z pôvodnej parcely C KN 783/5 o výmere 32 

m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 3 952,  

c) parcely C KN 783/5 o výmere 21 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č. G1-684/2019, odčlenením dielu 7 z pôvodnej parcely C KN 783/6 o výmere 27 

m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 3 952,  

d) parcely C KN 783/8 o výmere 6 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č. G1-684/2019, odčlenením dielu 8 z pôvodnej parcely C KN 783/6 o výmere 27 

m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 3 952.  

 

2. Spôsob prevodu majetku uvedeného v bode 1 tohto uznesenia bude realizovaný formou 

zámennej zmluvy nasledovne: 

a) Do vlastníctva Obce Zborov sa prevedie:  

1. parcela C KN 783/8 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená 

geometrickým plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil 

Alexander BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu 

v Bardejove pod č. G1-684/2019, odčlenením dielu 5 z pôvodnej parcely C KN 

783/7 o výmere 356 m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Bardejove na LV č. 3 952, 

2. parcela C KN 783/8 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander 
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BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č. G1-684/2019, odčlenením dielu 6 z pôvodnej parcely C KN 783/5 o výmere 32 

m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 3 952,  

3. parcely C KN 783/8 o výmere 6 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č. G1-684/2019, odčlenením dielu 8 z pôvodnej parcely C KN 783/6 o výmere 27 

m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV 

č. 3 952.  

 

b) Do vlastníctva Martina Mika sa prevedie: 

1. parcela C KN 783/1 o výmere 411 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č. G1-684/2019, odčlenením dielu 1 z pôvodnej parcely C KN 783/1 o výmere 

6 491 m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV 

č. 1 a táto parcela sa včlení do parcely C KN 783/5, 

2. parcela C KN 783/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom 

č. 33526567-68/2019 zo dňa 17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa 

Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod 

č.G1-684/2019, odčlenením dielu 2 z pôvodnej parcely C KN 783/1 o výmere 6 491 

m2 zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV 

č. 1 a z tejto parcely sa vytvorí nová parcela C KN 783/6 o výmere 27 m2. 

 

c) Obec Zborov sa stane vlastníkom novovytvorenej parcely C KN 783/8 o celkovej 

výmere 218 m2, druh pozemku: ostatná plocha, k. ú. Zborov, obci Zborov, okres 

Bardejov, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 

17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa Geo a overil katastrálny 

odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-684/2019, ktorá vznikla zlúčením 

dielov 3-6 a 8 tak ako sú zakreslené v geometrickom pláne. 

 

d) Martin Miko ostáva vlastníkom parcely C KN 783/5 o celkovej výmere 455 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, 

ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa 

17.09.2019, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa Geo a overil katastrálny 

odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-684/2019, ktorej pôvodná výmera 

32 m2 sa zväčšila pričlenením dielov 1 a 7 tak ako sú zakreslené v geometrickom 

pláne. 

Rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností je 418 m2. Rozdiel v cene zamieňaných nehnu-

teľností 1 283,26 EUR zaplatí Martin Miko na základe všeobecnej hodnoty pozemku určenej 

znaleckým posudkom číslo 42/2019 zo dňa 16.10.2019 vypracovaným Ing. Vladimírom Biľom 
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a k tomu úhradu nákladov za zhotovenie GO plánu a vypracovanie znaleckého posudku v sú-

lade 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 skutočnosť, že pozemky priliehajú k nehnuteľnostiam 

vo vlastníctve záujemcu a sú pre obec prakticky nevyužiteľné. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.5/2020 

a) účasť obce na dobrovoľnej dražbe vyhlásenej spoločnosťou VIAM - dražobná spoločnosť 

s. r. o. so sídlom Trieda SNP 39, 040 11 Košice, IČO: 44 166 591 na nehnuteľnosti 

v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, ktoré sú zapísané Okresným úradom Bardejov, 

katastrálnym odborom na LV č. 375 a to: 

1. pozemok C KN 1 175/2 o výmere 568 m2, druh pozemku: záhrada,  

2. pozemok C KN 1 176 o výmere 441 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

3. pozemok C KN 1 177 o výmere 1 147 m2, druh pozemku: orná pôda,  

s najvyšším podaním za predmet dražby vo výške 5 100,- EUR a poveruje starostu obce Zborov 

na vykonanie všetkých právnych úkonov súvisiacich s predmetnou dražbou, 

b) zloženie dražobnej zábezpeky na predmet dražby v prospech dražobnej spoločnosti 

VIAM - dražobná spoločnosť s. r. o. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.6/2020 

kúpu nehnuteľností – pozemku C KN 1 010 o výmere 511 m2, druh pozemku: orná pôda, ktorý 

sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je zapísaný katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Bardejove na LV č. 1335 a pozemku C KN 1 011/2 o výmere 217 m2, druh 

pozemku: orná pôda, ktorý sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je zapí-

saný katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 944 za kúpnu cenu 

4,- EUR/m2 od vlastníčky Márie Halečkovej, rodenej Prokopčákovej, bytom Fričkovce 189, 

086 42 Hertník  
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.7/2020 

kúpu nehnuteľností – pozemku E KN 565/1 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorý sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je zapísaný katas-

trálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 2621 a pozemku E KN 565/2 

o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý sa nachádza v k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov a je zapísaný katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Bardejove na LV č. 2 621 za kúpnu cenu 4,- EUR/m2 od vlastníka Jána Barana, bytom Byster 

174, 044 41 Sady nad Torysou.   
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XXII.8/2020 

zámer prenájmu 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 súpis-

ným číslom 626 na adrese Zákutie 626/33, 086 33  Zborov z dôvodu hodného osobitného zre-

teľa 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/rok. 

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; 

 

XXII.9/2020 

zámer prenájmu 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 súpis-

ným číslom 625 na adrese Zákutie 625/32, 086 33  Zborov z dôvodu hodného osobitného zre-

teľa 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/rok. 

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; 

 

XXII.10/2020 

zámer prenájmu 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 súpis-

ným číslom 628 na adrese Zákutie 628/35, 086 33  Zborov z dôvodu hodného osobitného zre-

teľa vopred určenému záujemcovi Jozefovi Sivákovi, bytom Zákutie 628/35, 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/rok. 

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; 

 

XXII.11/2020 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytových priestorov (bývalý kozmetický 

salón) nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb, zapísanom na LV č. 2 007, nachádzajúcich 

sa na parcele C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 454, na adrese Obrancov mieru 

10, 086 33 Zborov o celkovej výmere 29,8 m2, a to formou verejnej obchodnej súťaže 
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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: 15 EUR/m2/rok, t. j. 447 EUR/rok jednostranne 

upravovaná prenajímateľom o ročnú mieru inflácie oznámenú Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

c) doba prenájmu: na dobu neurčitú, 

d) predpokladaný termín začiatku prenájmu: 01.10.2020, 

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

prenájom nebytových priestorov, 

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 NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 1 - 

- NEOTVÁRAŤ“,  

h) lehota na podávanie návrhov: 21 dní od uverejnenia podmienok súťaže,  

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 – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.12/2020 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytových priestorov (bývalá prevádzka 

pohostinstva) nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb, zapísanom na LV č. 2 007, 

nachádzajúcich sa na parcele C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 454, na adrese 

Obrancov mieru 10, 086 33 Zborov o celkovej výmere 49 m2, 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: 15 EUR/m2/rok, t. j. 735 EUR/rok jednostranne 

upravovaná prenajímateľom o ročnú mieru inflácie oznámenú Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

c) doba prenájmu: na dobu neurčitú, 

d) predpokladaný termín začiatku prenájmu: 01.10.2020, 

http://www.zborov.sk/


 
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

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

7 / 9 

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

prenájom nebytových priestorov, 

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 NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 2 - 

- NEOTVÁRAŤ“,  

h) lehota na podávanie návrhov: 21 dní od uverejnenia podmienok súťaže,  

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 – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.13/2020 

zámer predaja prebytočného hnuteľného majetku obce – jednonápravovej vyklápacej vlečky, 

ktorá je vyradená z evidencie OR PZ Bardejov, 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) predávajúci – vyhlasovateľ: obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v. z. starostom obce 

Mgr. Jánom Šurkalom, PhD., IČO: 00 322 741,  
b) minimálna cena za predaj: 185 EUR, 

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

predmet predaja, 

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

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

e) 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 – PREDAJ VLEČKY - NEOTVÁRAŤ“,  

f) lehota na podávanie návrhov: 21 dní od uverejnenia podmienok súťaže,  

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

návrhov, 

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

podávanie návrhov,  

http://www.zborov.sk/
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i) 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,  

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

súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

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

 

XXII.14/2020 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zborove a Obecnej rady v Zborove na II. polrok 

2020. 
Hlasovali: Prítomní  – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

B – berie na vedomie: 

XXII.1/2020 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2019. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.2/2020 

schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 96 350,19 EUR. 
Hlasovali: Prítomní  – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.3/2020 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 
Hlasovali: Prítomní  – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.4/2020 

plán investičných akcií Obce Zborov. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.5/2020 

informáciu starostu obce o pôsobení obecných obchodných spoločností. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.6/2020 
1. správu z rokovania Komisie pre životné prostredie pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove zo 

dňa 16.06.2020; 

2. správu z rokovania Komisie finančnej, majetkovej a pre podnikateľskú činnosť pri Obecnom 

zastupiteľstve v Zborove zo dňa 04.06.2020; 

3. správu z rokovania Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného 

funkcionára pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove zo dňa 29.05.2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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XXII.7/2020 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

E – poveruje:  

 

XXII.1/2020 

starostu obce začatím rokovania s Rudolfom Kloknerom, Podhradie 102, 086 33 Zborov 

o novej nájomnej zmluve k pozemkom pod areálom recyklačného strediska (prevádzka: Zborov 

686), ktorá by plne garantovala ekologickosť prevádzky recyklačného strediska a zabezpečila 

v čo najväčšej miere ekonomické záujmy obce Zborov. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXII.2/2020 

hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol v II. polroku 2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborov 26.06.2020      Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r. 

        starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 26.06.2020       Zvesené:  


