
Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 

 

U Z N E S E N I E 

z 1. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  Zborove 

konaného dňa 9.12.2018 

OZ po prerokovaní: 

A – schvaľuje: 

1.1/2018 
 
zmenu Štatútu obce Zborov  takto: 
Čl. 20 ods. 4 znie: 
„Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom: 

a) Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť 
b) Komisia pre kultúru a cestovný ruch 
c) Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež 
d) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity 
e) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky 
f) Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku 
g) Komisia pre životné prostredie 
h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára 
i) Komisia na riešenie sťažností“ 

 
Čl. 20 ods. 7 znie: 
„Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.“ 
 
1.2/2018 
poverenie  sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie: 
JUDr. Mareka Kuruca, Máriu Kaňuchovú, 
 
1.3/2018 
sobášne dni : štvrtok, sobota, 
 
1.4/2018 
osoby, ktoré sú oprávnené podpisovať bankové príkazy : 
Mgr. Ján Šurkala, PhD. 
Janka Bukovská 
Rastislav Juraši 
 

B - berie na vedomie: 
 
1.1/2018 
výsledky voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách dňa 10. 11. 

2018,  



1.2/2018 

 vystúpenie novozvoleného starostu,  

 

1.3/2018 

 poverenie Rastislava Jurašiho  – poslanca Obecného zastupiteľstva v Zborove za zástupcu starostu,  

E - poveruje :  

1.1/2018 

poslanca  JUDr. Mareka Kuruca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona  SNR č. 369 

/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,   

I - volí :  

1.1/2018 

členov obecnej rady :  

JUDr. Marek Kuruc 

Ing. Miroslav Balon 

 

1.2/2018 

členov Rady školy pri Spojenej škole Zborov, Školská  478, 086 33 Zborov: 

JUDr. Marek Kuruc 

Ing. Miroslav Balon,  

Marián Štefurik ml. 

Janka Bukovská 

 

1.3/2018 

predsedu komisie OZ : 

Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť : Mária Kaňuchová 
 
1.4/2018 
predsedu komisie OZ: 
Komisia pre kultúru a cestovný ruch: Rastislav Juraši 
 
1.5/2018 
predsedu komisie OZ: 
Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež: Marián Štefurik 
 
1.6/2018 
predsedu komisie OZ: 
Komisia pre šport a voľnočasové aktivity: Mgr. Matúš Minčák 
 
1.7/2018 
predsedu komisie OZ: 
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky: Slavomír Geffert 
 



1.8/2018 
predsedu komisie OZ: 
Komisia pre životné prostredie: Ing. Eduard Dvorščák 
 
1.9/2018 
predsedu komisie OZ: 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára: JUDr. 
Marek Kuruc 
 
1.10/2018 
predsedu komisie OZ: 
Komisia na riešenie sťažností: Ing. Miroslav Balon 
   

 1.11/2018  
členov komisie OZ : 

Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť: 
Janka Bukovská 
Ing. Maroš Feckanin 
František Mišek 
Ing. Renáta Kurucová 
 
1.12/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch: 
Mgr. Ivana Majcherová 
Valéria Bodíková 
Bc. Mária Geffertová 
Daniela Feckaninová 
 
1.13/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež: 
Mária Slosarčíková 
PaedDr. Martina Zajacová 
Mgr. Iveta Karaffová 
PaedDr. Anna Žáková 
 
1.14/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia pre šport a voľnočasové aktivity: 
Mgr. Ivana Majcherová 
Milan Hudák 
Miroslav Ferenc 
Dušan Velgos 
 
1.15/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky: 
Mgr. Katarína Niemašíková 



Mgr. Jaroslava Chmurovičová 
Mgr. Andrea Guláková 
Martin Sivák 
 
1.16/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku: 
Milan Sliva 
Ing. Juraj Čobej 
Peter Mikita 
Marián Štefurik st. 
 
1.17/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia pre životné prostredie: 
Ing. Pavol Bašista 
Ing. Karol Krajník 
Mgr. Stanislav Kowalski 
Ing. Štefan Šoltys 
 
1.18/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára: 
Dana Kovaľová 
Ing. Eduard Dvorščák 
Mgr. Matúš Minčák 
Mária Kaňuchová 
Rastislav Juraši 
 
1.19/2018 
členov komisie OZ : 

Komisia na riešenie sťažností: 
Dana Kovaľová 
JUDr. Marek Kuruc 
Ing. Pavol Humeník 
Mgr. Jaroslav Chmurovič 
 
 

L – konštatuje, že: 
 

1.1/2018 
novozvolený starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub starostu  obce, 
 

1.2/2018 
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  Ing.  Miroslav  Balon, Ing. Eduard Dorščák, Slavomír  
Geffert,  Rastislav  Juraši, Mária  Kaňuchová,  JUDr. Marek Kuruc, Mgr. Matúš Minčák a Marián 
Štefurik,   zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  
 

 



M – zriaďuje :  

1.1/2018 

trojčlennú obecnú radu, v ktorej zástupca starostu – Rastislav Juraši,  sa stáva jej členom na 

základe poverenia,  

 

1.2/2018 

tieto komisie obecného zastupiteľstva : 
a) Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť 
b) Komisia pre kultúru a cestovný ruch 
c) Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež 
d) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity 
e) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky 
f) Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku 
g) Komisia pre životné prostredie 
h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára 
i) Komisia na riešenie sťažností 

 

N – určuje 

1.1/2018 

v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

plat starostovi obce Zborov Mgr. Jánovi Šurkalovi, PhD, v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, a to:  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 (954,00 €) a násobku 2,41 sumu: 2300,00 € 
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
 

                                    

 

 

 

                                                                                      Mgr. Ján Šurkala, PhD., 

                                                                                             starosta obce v.r.     

 


