Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

UZNESENIE
zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zborove
konaného dňa 25.10.2018
OZ po prerokovaní:

A – schvaľuje:
40.1/2018
- Príkazný list starostu obce na vykonanie inventarizácie 2018 a vykonanie riadnej inventarizácie
záväzkov a pohľadávok za rok 2018
40.2/2018
- Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, Košice,
strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. CKN č. 100/4 , EKN č. 1137/4, EKN č.
1314/1, EKN č. 1314/2, EKN č. 1335v rozsahu geometrického plánu č. 32/2018 a č. 33/2018.
40.3/2018
- Predaj rodinného domu súp. č. 296 na ul. SNP a pozemkov par. č. CKN 93, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 61m2 a par. č. CKN 94, zastavané plochy a nádvoria o výmere 348 m2
v spoluvlastníckom podiele 3/12 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 Guláka, Fučíkova 1328, Přibor, Česká
republika za cenu 1 470 ,- €.
40.4/2018
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
40.5/2018
- Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu dôchodcov Zborov o finančný príspevok na
činnosť z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 2 000,00 €

B- berie na vedomie:
40.1/2018
- Výročnú správu obce Zborov za rok 2017
40.2./2018
- Informáciu vedúcej finančného odd. o priebehu vykonávania auditov Ing. Máriou Kmeťovou
40.3/2018

- Informáciu o zasadnutí Komisie pre školstvo a kultúru dňa 27.9.2018
40.4/2018
- Správu hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania finančnej kontroly v zmysle zák. č. 357/2015
Z.z. za 1. polrok 2018 na obecnom úrade
40.5/2018
- Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce

K – neschvaľuje:
40.1/2018
- Žiadosť MUDr. Jána Petruša o odkúpenie časti parcely CKN 334/1 z dôvodu, že žiadateľ od žiadosti
odstúpil
40.2/2018
- Žiadosť Daniela Kováča o prenájom obecného pozemku
40.3/2018
- Žiadosť Márie Cinovej, Krátky rad 45 o prenájom sály kultúrneho domu na deň 26.12.2018

G – súhlasí :
40.1/2018
- s návrhom kronikárky obce, ktorým sa modernizuje zápis kroniky obce formou digitálnej tlače

Ján L u k á č, starosta obce

