Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

UZNESENIE
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zborove konaného
dňa 22.06.2017
OZ po prerokovaní
A – schvaľuje:
24.1/2017
- Termíny zasadnutí OR a OZ na 2. polrok 2017.
24.2/2017
- Bezodplatný prevod nehnuteľností – prebytočného majetku Finančného riaditeľstva SR
Bratislava v katastrálnom území obce Zborov do vlastníctva obce Zborov, ktoré budú slúžiť pre
nájomné byty, skladové hospodárstvo a administratívu.
24.3/2017
- Odpredaj pozemku CKN č. 784/50, k.ú. Zborov, zastavané plochy a nádvoria o výmere 251
m2 zapísaného na LV č. 1, oddeleného geometrickým plánom z parcely CKN 784/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 5652 m2 na základe obchodnej verejnej súťaže 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 pre Jozefa Kováča, Krátky rad
584/58, Zborov za cenu 960,00 €.
24.4/2017
- Odpredaj pozemku CKN č. 784/51, k.ú. Zborov, zastavané plochy a nádvoria o výmere 101
m2 zapísaného na LV č. 1 , oddeleného geometrickým plánom z parcely CKN 784/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 5652 m2 na základe obchodnej verejnej súťaže 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 pre Mareka Mika, Zákutie 33,
086 33 Zborov za cenu 355,00 € .
24.5/2017
- Zámer odpredaja pozemku CKN p. č. 1521/6 v k. ú. Obce Zborov vopred určenému
záujemcovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa doterajšiemu užívateľovi p. Margite
Velgosovej, Duklianska č. 185, 086 33 Zborov.

24.6/2017
- Zámer odpredaja pozemku CKN 334/3 z dôvodu osobitného zreteľa vopred určenému
záujemcovi (uvedený pozemok užíva ako záhradu Peter Markovič, Hlavná 494/23, Zborov ),
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.

24.7/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2017.
24.8 /2017
- Rozpočtové opatrenie č. 8/2017.
24.9/2017
- Cenu za ambulantný predaj na akcii „Zborovské sladké drevo“ 2017:
1. kategória: predajné stánky so šperkami, mydlom, hračkami perníkmi a pod. – poplatok 10,00
€
2. kategória: predajné stánky s cukrovou vatou, zmrzlinou, atrakciami pre deti - 30,00 €
3. kategória : predajné stánky s ambulantným predajom alko, nealko nápojov, pochutín, gastro
občerstvenia – 500,00 €.
24.10/2017
- Žiadosť Ing. Petra Pribulu o povolenie predaja kukuričných pukancov a cukrovej vaty na
„15. ročníku Zborovského sladkého dreva“.
24.11/2017
- Žiadosť Terézky Šivákovej, Hlavná 458/3, 086 33 Zborov o predĺženie nájomnej zmluvy,
ktorej predmetom je pozemok parc. Č. CKN 784/11 k.ú. Zborov o výmere 35 m2 na dobu 3
rokov za stanovenú cenu 100,00 € ročne.
24.12/2017
- Žiadosť MAGURY PRESS s.r.o., Budovateľská 506/2, 059 16 Hranovnica o ambulantný
bezplatný predaj periodickej tlače „Bardejovský reportér“.
24.13/2017

– Prenájom časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Lesná č. 412 v k. ú. obce Zborov
(budova Telovýchovnej jednoty) v celkovej výmere 164,095 m2 vopred určenému záujemcovi
z dôvodov hodných osobitného zreteľa (uvedené priestory bude využívať doterajší nájomca AB
fit, s.r.o., Lesná 412, 086 33 Zborov) na účely prevádzkovania pohostinstva za cenu 15,EUR/m2/rok a cenu vodného a stočného na dobu určitú 2 roky s platnosťou od 1.7.2017.

B – berie na vedomie:
24.1/2017
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017.

24.2/2017
- Výzvu Úradu vlády SR na odstránenie nedostatkov.
24.3/2017
- List Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, okresný dopravný inšpektorát.
24.4/2017
- List príspevkovej organizácie MZ SR Zdravé regióny.
24.5/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 5/2017.
24.6/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2017.
24.7/2017
- Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce.
24.8/2017
- Informáciu kronikárky obce ku kronike obce za rok 2016.

E – poveruje:
24.1/2017
- Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol v 2. polroku 2017.
G – súhlasí:
24.1/2017
– S umiestnením stávkového terminálu pre VICTORY TIP, s. r. o. Kollárova 7, 917 01 Trnava
v priestoroch Martina Kováča, Zákutie 154/2, 086 33 Zborov mimo priestoru prevádzky
potravín.
K – neschvaľuje:
24.1/2017
- Žiadosť o poskytnutie sály KD na tanečnú zábavu Martin Miko a Viera Miková.
24.2/2017
- Žiadosť o poskytnutie sály KD na zorganizovanie krstín.
24.3/2017
- Žiadosť Reného Karalu o poskytnutie sály KD na zorganizovanie krstín.
24.4/2017
- Žiadosť Márie Steľmaščukovej o prenájom časti pozemku za účelom vyhradeného
parkovacieho miesta.

Ján
starosta obce
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