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UZNESENIA 

zo XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 12.10.2020 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní:  

 

A – schvaľuje: 

 

XXV.1/2020 
spracovanie urbanistickej štúdie na zmenu územného plánu obce Zborov č. 2 pre lokalitu pri róm-

skej osade.   

Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 1; 

 

XXV.2/2020 
spracovanie urbanistickej štúdie na zmenu územného plánu obce Zborov č. 3 pre lokalitu v centre 

obce.   

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

 

XXV.3/2020 

žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov s nájomníkom Magdalénou Hricovou, Dlhá 

2229/64, 085 01 Bardejov, IČO: 50 073 770 v objekte Domu služieb, zapísanom na LV 

č. 2 007, nachádzajúcom sa na parcele č. C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným č. 454 na 

adrese Obrancov mieru 454/10, 086 33 Zborov o výmere 64,20 m2, pri dodržaní nasledujúcich 

podstatných náležitostí zmluvy: 

a.) účel nájmu: predajňa kvetín, doplnkového kvetinárskeho tovaru a darčekov,  

b.) cena nájmu: 15 EUR/m2/rok v doteraz užívanej výmere jednostranne upravovaná prenají-

mateľom o ročnú mieru inflácie oznámenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok,  

c.) doba nájmu: na dobu určitú a to na obdobie dvoch rokov s účinnosťou od 01.01.2021,  

d.) nájomca sa zaväzuje platiť nájomné a preddavok za služby bez predkladania platobných vý-

merov prenajímateľovi pravidelne – štvrťročne, vždy do 25. dňa druhého mesiaca prísluš-

ného kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa. 
Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXV.4/2020 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-

pisov zámer prenájmu nehnuteľnosti – bytovej jednotky v pôvodnom stave bez vnútorného vy-

bavenia na 1 NP rodinného domu na ulici Zákutie so súpisným číslom 150 postavenom na 

parcele C KN 1032, ktorý sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je zapísaný 

Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 2 007, nájomcovi Mgr. et Bc. 

Radoslavovi Slovíkovi, MBA., bytom Sibírska 30, 080 01 Prešov, za cenu nájmu 100 EUR/me-

siac a  k tomu úhradu nákladov za služby, t. j. spotrebované energie (teplo, elektrina, vodné, 
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stočné) na dobu určitú, a to na obdobie jedného roka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je udržanie prevádzkyschopného stavu predmetnej nehnuteľnosti. 

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

 

XXV.5/2020 

 rozpočtové opatrenie č. 20/2020 
Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

 

B – berie na vedomie: 
 

XXV.1/2020 

 rozpočtové opatrenie č. 19/2020 
Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

XXV.2/2020 

 správu zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove. 
Hlasovali: Prítomní – 7 z 9, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

  

XXV.3/2020 

 správu zo zasadnutia Komisie pre kultúru a cestovný ruch pri Obecnom zastupiteľstve 

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

 

XXV.4/2020 

a) informáciu o novom programovacom období EŠIF a zámer obce Zborov aktívne sa uchádzať 

o ich využite,  

b) informáciu o získaní nenávratných finančných zdrojov pre obecnú spoločnosť registrovaný 

sociálny podnik ZBOR – STAV, s. r. o. 

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

 

 

  

                       v. r.  

Zborov 12.10.2020       Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

          starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 12.10.2020       Zvesené:  


