
Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 

 

U Z N E S E N I E 

z 22. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  Zborove 

konaného dňa 4.5.2017 

 

OZ po prerokovaní: 

 

A – schvaľuje: 

22.1/2017 

Zápis textu do kroniky za rok 2016. 

22.2/2017 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

22.3/2017 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 68 389,12 € a zostatok finančných 

operácií vo výške 197 467,26 €  na tvorbu rezervného fondu. 

 

22.4/2017 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017.  

 

22.5/2017 

Kúpu  pozemkov v k.ú. Zborov  zapísaného na LV č. 1 par. č. CKN 294/2 zastavané plochy a 

nádvoria    o výmere 57 m2 , oddeleného geometrickým plánom z parcely CKN 757/1 od Jana 

Mika a manželky Kristíny , Podhradie 707/111, 086 33 Zborov a zapísaného na LV č. 2473  

par. č. CKN 756/2 zastavané plochy a nádvoria    o výmere 9 m2 oddeleného geometrickým 

plánom  z parcely č. CKN 756  od Jana Mika , Podhradie 707/111, 086 33 Zborov, za 

dohodnutú kúpnu cenu 250,-EUR. 

 

22.6/2017 

Zámer obce na predaj pozemku a vyhlásenie 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  na odpredaj  pozemku CKN 

č. 784/50, k.ú. Zborov,  zastavané  plochy a nádvoria o výmere   251 m2    za minimálnu cenu  

955,- Eur oddeleného geometrickým plánom z parcely CKN 784/1 zastavané  plochy 

a nádvoria o výmere   5652 m2, pričom rozhodujúcim kritériom je cena.  

 

 



22.7/2017 

Zámer obce na predaj pozemku a vyhlásenie 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  na odpredaj  pozemku CKN 

č. 784/51, k.ú. Zborov, zastavané  plochy a nádvoria o výmere   101 m2    za minimálnu cenu  

347,- Eur oddeleného geometrickým plánom z parcely CKN 784/1 zastavané  plochy 

a nádvoria o výmere   5652 m2, pričom rozhodujúcim kritériom je cena.  

 

22.8/2017 

a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov Spojenej školy - ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“ realizovaného v rámci 

výzvy IROP-SO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

obce a platným programom rozvoja obce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. Výška spolufinancovania predstavuje 5% z celkových 

oprávnených výdavkov. Výška spolufinancovania je 9 655,68 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

22.9/2017 

Žiadosť o predĺženie platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov – Lekáreň Makovica. 

 

22.10/2017 

Žiadosť spoločnosti AB fit, s.r.o., Lesná 412, 086 33 Zborov o vyrovnanie nákladov  za 

elektrickú energiu v požadovanej výške zníženej o sumu už zaplatenú za elektrickú energiu 

spotrebovanú počas kultúrneho podujatia Zborovské sladké drevo 2016.  

 

22.11/2017 

Zverejnenie zámeru prenájmu 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 nájomník  AB fit, s.r.o., Lesná 412, 086 33 Zborov/na účely 

prevádzkovania pohostinstva   v súlade so zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v úplnom 

znení, § 9a, ods.8, písmeno e/ za cenu 15,- EUR/m2/rok a cenu  vodného a stočného na dobu 

určitú 2 roky s platnosťou od 01.06.2017. 

 

 

22.12/2017 

Žiadosť Reginy Kowalskej – odkúpenie okrasných drevín a kríkov podľa predloženého 

zoznamu obcou Zborov za sumu 388 €, čo predstavuje 50% z požadovanej sumy.  

 

 



22.13/2017  

Zabezpečenie  finančných prostriedkov na spolufinancovanie mikroprojektu  „Akadémia 

Poľsko-Slovenska“ v programe „Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020“ vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. Výška spolufinancovania predstavuje 5% z celkových 

oprávnených výdavkov  Obce Zborov. Výška spolufinancovania je 317,34 EUR. 

 

B – berie na vedomie: 

22.1/2017 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016. 

 

22.2/2017 

Správu  hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly realizácie prevodov a prenájmu majetku 

obce za rok 2016. 

 

22.3/2017 

Správu o zasadnutí komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejného funkcionára 

zo dňa 27.3.2017. 

 

22.4/2017 

Správu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru konaného dňa 5.4.2017. 

 

22.5/2017 

Správu o zasadnutí finančnej komisie konaného dňa 25.4.2017. 

22.6/2017 

Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce 

 

G – súhlasí: 

22.1/2017 

s tým, že Ing. Ján Rusiňko, hlavný kontrolór obce Zborov, môže popri tejto funkcii 

vykonávať aj inú zárobkovú činnosť (je zamestnancom Okresného úradu v Bardejove).   

 

H – ruší: 

22.1/2017 

Uznesenie č. A-21.4/2017 zo dňa 16.2.2017 o určení cien vodného a stočného na roky 2017-

2021. 

 

 



I – volí: 

22.1/2017 

Ing. Jána Rusiňka za hlavného kontrolóra obce Zborov.  

 

K – neschvaľuje: 

22.1/2017 

Žiadosť  Martina Mika a Viery Mikovej o poskytnutie sály KD na tanečnú zábavu.   

 

N – určuje: 

22.1/2017 

Za deň nástupu hlavného kontrolóra do práce 1. jún 2017.  

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ján  L u k á č,  

                                                                                                   starosta obce v.r.  


