Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

UZNESENIE
Zo 41. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zborove
konaného dňa 7.12.2018
OZ po prerokovaní:
A–schvaľuje:

41.1/2018
Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2015 o príspevkoch v školských zariadeniach
41.2/2018
VZN č.1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy
a školských zariadení zriadených na území obce Zborov
41.3/2018
Rozpočtové opatrenie č. 8
41.4/2018
Rozpočtové opatrenie č. 10
41.5/2018
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu obce Zborov
41.6/2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Zborov
41.7/2018
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zborov číslo 2/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zborov
Toto VZN č. 2/2018 tvorí prílohu tohto uznesenia.
41.8/2018
Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2019
41.9/2018
Žiadosť Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Zborov o prenájom kultúrneho domu na
spoločenskú akciu „Silvestrovská veselica“ dňa 31.12.2018 a odpustenie poplatkov za prenájom
kultúrneho domu a s tým súvisiace náklady za služby.
41.10/2018

Zníženie nájmu Márii Kališovej, Zubná technika, Lesná 4 Zborov o 60% spätne od 1.1.2018 do
31.12.2018 s tým, že služby ostávajú k úhrade v zmysle uzatvorenej Zmluvy o prenájme nebytových
priestorov
41.11/2018
Žiadosť Gymnázia Leonarda Stöckela Bardejov o prenájom sály kultúrneho domu za účelom
uskutočnenia školského plesu na deň 31.1.2018
B – b e r i e n a v e d o m i e:
41.1/2018
Informáciu vedúcej finančného oddelenia o priebehu inventarizácie za rok 2018
41.2/2018
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a Správu
nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018
41.3/2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
41.4/2018
Rozpočtové opatrenia č.9
41.5/2018
Rozpočtové opatrenia č.11
41.6/2018
Stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky číslo
OU-PO-OVBP1/2018/44232/109203 zo dňa 19.11.2018 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
41.7/2018
Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu
obce Zborov
41.8/2018
informáciu o zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie zo dňa 30.11.2018
41.9/2018
informáciu o zasadnutí komisie pre kultúru a školstvo zo dňa 5.12.2018
41.10/2018
Informáciu o zasadnutí Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
41.11/2018
Žiadosť ABfit, spol. s.r.o. Lesná 412 Zborov o vzájomné započítanie investícií a nájomného s tým, že
žiadateľ bude vyzvaný na predloženie finančných dokladov o úhrade nákladov a bude vykonaná
finančná kontrola na mieste.

41.12/2018
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 31581/2018 o zmene prieskumného územia
Svidník – ropa a horľavý zemný plyn
41.13/2018
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 57473/2018 o súhlase so zmluvným prevodom
prieskumného podielu
41.14/2018
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce
D–odporúča
Schváliť návrh rozpočtu obce Zborov na roky 2019 a 2020-2021 novému zastupiteľstvu obce Zborov
E- p o v e r u j e
41.1/2018
kontrolóra obce vykonaním kontrol za 1. polrok 2019
F–žiada
1.1/2018
starostu obce Zborov
prostredníctvom Obecného úradu Zborov v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie
ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona :
1. zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Zborov vyvesením
na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom v zmysle
§ 27 ods.4 písm.a) stavebného zákona,
2. zabezpečiť vypracovanie čistopisu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zborov
3. Doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Zborov dotknutým
orgánom v zmysle § 27 ods.4 písm.b) stavebného zákona,
4. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Zborov registračný list
v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
5. označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Zborov schvaľovacou
doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,
6. uložiť Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Zborov v obci, na stavebnom úrade a na
Okresnom úrade Prešov – odbore výstavby a bytovej politiky v zmysle § 28 ods. 3 a 4
stavebného zákona.

Ján L u k á č, starosta obce , v.r.

