Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

UZNESENIE
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 3.5.2018
OZ po prerokovaní

A – schvaľuje:
34.1/2018
text zápisu kroniky za rok 2017.
34.2/2018
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
34.3/2018
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce vrátane finančných operácií na tvorbu
Rezervného fondu vo výške 185 409,57 €.
34.4/2018
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
34.5/2018
predaj pozemku CKN 641/3 z dôvodu osobitného zreteľa vopred určeným záujemcom
Jozef Kanský, Podhradie 1, Zborov, Igor Desák, Zlaté 106, Monika Adamišínová, Kukurelliho
75 , Bardejov, 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 za dohodnutú cenu 485,- EUR.
35.6/2018
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 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 , Petrovi Markovičovi, Hlavná 494/23, Zborov za dohodnutú
cenu 525- Eur .
34.7/2018
zámer obce na predaj pozemku EKN 5465 o výmere 477 m2, orná pôda ,zapísanej na LV č. 2526
v k.ú Zborov a časť parcely CKN č. 393/27 o výmere cca 500 m2 zastavané plochy a nádvoria ,
zapísanej na LV č. 1 z dôvodu osobitného zreteľa, 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 .

34.8/2018
žiadosť Miroslava Čecha, ul. Duklianska 184/62 Zborov, na prenájom sály KD na deň
30.6.2018 na usporiadanie krstín.
34.9/2018
žiadosť Miroslavy Cinovej, Krátky rad 80 Zborov, na prenájom vestibulu KD na deň 19.5.2018
na usporiadanie krstín .
34.10/2018
pôžičku pre Mariannu Ferencovú, Krátky rad 79 Zborov, vo výške 300,00 € na krytie nákladov
spojených so zdravotnou starostlivosťou dcéry Eleonóry Ferencovej.

B - berie na vedomie
34.1/2018
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
34.2/2018
Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 138 852,35 €.
34.3/2018
Informáciu o zasadnutí finančnej a majetkovej komisie dňa 23.4.2018
34.4/2018
Informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru konaného dňa 26.3.2018
34.5/2018
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce.
34.6/2018
Petíciu občanov z ulice Na Stebníčku, Štúrova a Pod 100 lipami o nesúhlase s výsadbou
stromov pri ich pozemkoch.
34.7/2018
Možnosť obce uchádzať sa formou transferu o kúpu elektromobilu.

G – súhlasí
34.1/2018
s umiestnením prevádzky stávkovej kancelárie VICTORY TIP, s.r.o., Kollárova 7,917 00 Trnava
na adrese ČSLA 220, 086 33 Zborov.

Ján L u k á č,
starosta obce, v.r.

