
Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 

 

U Z N E S E N I E 

z 26. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Zborove 

konaného dňa 31.8.2017 

OZ po prerokovaní 

A - schvaľuje: 

26.1/2017 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 

26.2/2017 

Predaj pozemku CKN 334/3 zastavané  plochy a nádvoria o výmere 133 m2 oddeleného z parcely CKN 

334/1 zastavané  plochy a nádvoria o výmere 2839 m2  v k.ú. Zborov z dôvodu osobitného zreteľa 

vopred určenému záujemcovi, podľa § 9a 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 , Petrovi Markovičovi, Hlavná 494/23, Zborov  za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku 

vypracovaného znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, s odhadom hodnoty 

nehnuteľnosti vo výške 1 050- Eur. 

26.3/2017 

Predaj pozemku CKN 1521/6 zastavané  plochy a nádvoria o výmere 65 m2   oddeleného z parcely 

EKN 1312/1 orná pôda o výmere 486 m2  v k.ú. Zborov z dôvodu osobitného zreteľa vopred 

určenému záujemcovi   , podľa § 9a 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 , 

Margite Velgosovej , Duklianska 185, Zborov za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku 

vypracovaného znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, s odhadom hodnoty 

nehnuteľnosti vo výške 385,- Eur. 

26.4/2017 

Nájom nebytového priestoru – nehnuteľností stavba súpisné číslo 39, nachádzajúca sa na pozemku 

parcelné číslo CKN 1662, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1, 

katastrálne územie Zborov – Združeniu na záchranu Zborovského hradu od 1.9.2017 do 31.12.2020. 

26.5/2017 

Nájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v objekte OcÚ - suterén na adrese: Lesná 10, 086 33 

Zborov Kataríne Buchalovej od 1.9.2017 do 31.8.2018.  

26.6/2017 

Nájom nebytového priestoru  v objekte Obecného úradu (OcÚ) v Zborove, objekt postavený na 

parcele CKN 278/4  Spojenej škole, Štefánikova 64 Bardejov od 1.9.2017 do 30.6.2018. 

 

 



26.7/2017 

Žiadosť TJ Magura Zborov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 3 040,00 € na 

jesennú časť súťaže.  

 

B - berie na vedomie: 

 

26.1/2017 

Správu hlavného kontrolóra z kontroly o plnení uznesení OZ za rok 2016. 

26.2/2017 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2017. 

26.3/2017 

Záujem o prenájom  pozemkov CKN 784/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 a CKN  

926/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 na obchodné účely pre Karola Mika , Krátky rad 

670/99, Zborov. 

26.4/2017 

Informáciu o stave nedoplatkov za komunálny odpad v obci Zborov ku 30.6.2017.  

26.5/2017 

Správu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru konaného dňa 28.6.2017. 

26.6/2017 

Správu o zasadnutí komisie bytovej, výstavby, verejného poriadku a ŽP konaného dňa 15.8.2017. 

26.7/2017 

Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce. 

 

G – súhlasí: 

26.1/2017 

S vydaním súhlasu VICTORY TIP, s.r.o., Kollárova 7, Trnava na umiestnenie stávkového terminálu na 

Ul. ČSLA 220 Zborov. 


