
 
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                  

1 

UZNESENIA 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 11.04.2019 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní:  

 

A – schvaľuje: 

 

VI.1/2019 

privatívnu nováciu zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcami na účel (viď. tabuľka):  

Nájomca Prevádzka / Účel 

IN MEDIC s.r.o., 

Nový sad 930/17 

Bardejov 085 01, 

IČO: 36 505 404 

interná ambulancia 

Balon Consulting, s.r.o., 

Podhradie 80 

Zborov 086 33, 

IČO: 36 510 343 

súkromná ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo 

Elimed s. r. o., 

Pod Papierňou 1467/67 

Bardejov 085 01 

IČO: 44 184 875 

súkromná ambulancia v odbore praktického lekára 

pre deti a dorast 

Mária Kališová 

Mlynská 437/20 

086 33 Zborov 

IČO: 35 522 593 

prevádzka neštátneho zubného laboratória 

Rastislav Juraši - STUDIO RECORDS 

Pod 100 Lipami 421/16 

08633 Zborov 

IČO: 37 580 990 

kancelárske priestory, priestory na umiestnenie hu-

dobnej aparatúry, hudobných nástrojov a skladovacie 

priestory 

Mária Petrušová 

Gorlická 13 

085 01 Bardejov 

IČO: 35 516 551 

prevádzka neštátneho zubného laboratória  

MEDISOR, s.r.o. 

Lesná 4 

Zborov 086 33, 

IČO: 43 872 255 

súkromná ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo 

Anna Kališová 

Pod 100 Lipami 409/13 

08633 Zborov 

IČO: 41552989 

predajňa potravín, lahôdok, cukrárne, darčekových 

predmetov a kvetov (poskytovanie reklamných         

a marketingových služieb) 

VORIS, s. r. o. 

Dlhý rad 1560/2 

Bardejov 085 01 

IČO: 45 994 111 

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – špecia-

lizovanej ambulancie v špecializovanom odbore sto-

matológia 
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Pharm. Dr. Viliam FEDORKO – MAKOVICA 

A. Svianteka 13 

08501 Bardejov 

IČO: 33 967 750 

súkromná lekáreň 

Patrícia Motyková – PAŤA 

Ťačevská 602/6 

08501 Bardejov 

40692396 

kaderníctvo 

v objekte Obvodného zdravotného strediska, zapísanom na LV č. 1 127, nachádzajúcom sa na 

parcele č. C KN 238/1, k. ú. Zborov, so súpisným č. 420 na adrese Lesná 4, 086 33 Zborov, pri 

dodržaní nasledujúcich podstatných náležitostí zmluvy: 

a.) cena nájmu: 15 EUR/m2/rok v doteraz užívanej výmere, 

b.) doba nájmu: na dobu určitú a to na obdobie piatich rokov, 

c.) nájomca sa zaväzuje platiť nájomné a preddavok za služby bez predkladania 

platobných výmerov prenajímateľovi pravidelne – štvrťročne, vždy do 25. dňa 

druhého mesiaca príslušného štvrťroka na účet prenajímateľa, 

z dôvodu predpokladanej realizácie projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – 

Zborov s kódom NFP302020T489 v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33, prioritná os 

2 „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“, špecifický cieľ 2.1.2 

Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej 

starostlivosti, 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.2/2019 

Program odpadového hospodárstva obce Zborov na roky 2016-2020, 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.3/2019 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v objekte Domu služieb, zapísanom na LV č. 2 007, nachádzajúco sa na parcele C KN 223/2, 

k. ú. Zborov, so súpisným číslom 454, na adrese Obrancov mieru 454/10, 086 33 Zborov na, 

o celkovej výmere 29,8 m2, a to formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 a násl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znp. s nasledovnými podmienkami súťaže: 

a) minimálna cena za prenájom: 15 EUR/m2/rok, t. j. 447 EUR,  

b) kritéria, ktoré budú určujúce pre hodnotenie súťaže: najvyššia ponúknutá cena za 

prenájom nebytových priestorov, 

c) spôsob uverejnenie podmienok súťaže: na úradnej tabuli obecného úradu v Zborove 

a na internetovej stránke obce Zborov www.zborov.sk,  

d) spôsob podávania návrhov: osobne alebo poštou na adresu sídla vyhlasovateľa 

(kontaktného miesta): 

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v zapečatenej obálke s názvom „OBCHODNÁ 

VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – 

 – NEOTVÁRAŤ“,  

http://www.zborov.sk/
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e) lehota na podávanie návrhov: 21 dní od uverejnenia podmienok súťaže,  

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie 

návrhov, 

g) lehota na oznámenie o odmietnutí nevybraných návrhov: 10 dní od uplynutia lehoty na 

podávanie návrhov,  

h) zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže: obec Zborov ako vyhlasovateľ obchodnej 

verejnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže najneskôr do 3 dní pred 

uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže 

sa musí uskutočniť a zverejniť rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená,  

i) odmietnutie predložených návrhov: obec Zborov ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej 

súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.4/2019 

žiadosť Ing. Petra Pribulu, bytom Zvončeková 6, 071 01 Michalovce,  

o povolenie predaja popcornu a cukrovej vaty počas 17. ročníka Zborovského sladkého dreva, 

ktorý sa bude konať 27.07.2019, 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.5/2019 

žiadosť Anny Sivákovej, bytom Krátky rad 551/25, 086 33 Zborov, o prenájom priestorov 

vestibulu kultúrneho domu a kuchyne kvôli oslave prvého svätého prijímania 26.05.2019, ak 

uhradí záväzky voči obci Zborove v lehote do 30.04.2019, 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.6/2019 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, pís. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer prenájmu plynárenského zariadenia 

– stavby Rozšírenie distribučnej siete ul. Podhradie na parcele C KN 641/1, k. ú. Zborov 

nájomcovi SPP distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava za nájomné vo výške 

1,0 EUR/rok. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je prenájom plynárenského 

zariadenia na distribúciu zemného plynu do odberných miest na ulici Podhradie v obci Zborov. 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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B – berie na vedomie: 

 

VI.1/2019 

informáciu starostu obce o aktuálnych žiadostiach podaných v rámci dotačných schém 

a externých zdrojov – nenávratných finančných príspevkov, 

Hlasovali: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.2/2019 

informáciu starostu obce o schválenom projekte „Karpatské brány: medzi Ropou 

a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom 

pohraničí“ s číslom PLSK.01.01.00-12-0170/17 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020, I. prioritná os – „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia“, 

Hlasovali: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.3/2019 

informáciu starostu obce o projekte “Kompostovisko v obci Zborov“ v rámci operačného 

programu Kvalita životného prostredia 32. výzvy „Triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch“, prioritná os 1, 

špecifický cieľ 1.1.1, 

Hlasovali: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.4/2019 

informáciu starostu obce o pláne rekonštrukcie miestnych komunikácií v roku 2019 na území 

obce Zborov, 

Hlasovali: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.5/2019 

informáciu starostu obce o návšteve Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela 

Ravasza pri príležitosti 16. výjazdového rokovania vlády SR v Bardejove v stredu 10. apríla 

2019, 

Hlasovali: Prítomní – 7,  Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

VI.6/2019 

informáciu starostu obce o výrube stromov na ulici Na Stebníčku,  

Hlasovali: Prítomní – 7,  Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.7/2019 

informáciu starostu obce o priebehu stavebného konania ku plánovej ceste ku novostavbe MŠ, 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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VI.8/2019 

informáciu prednostu Obecného úradu v Zborove o činnostiach Malej obecnej služby 

a Miestnej občianskej poriadkovej služby, 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.9/2019 

informáciu starostu obce o podujatiach počas jarnej kultúrnej sezóny v roku 2019. 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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E – poveruje: 

 

VI.1/2019 

starostu obce viesť rokovania o kúpe pozemkov pod plánovanou stavbou obecného 

kompostoviska v rámci projektu “Kompostovisko v obci Zborov“ v rámci operačného 

programu Kvalita životného prostredia 32. výzvy „Triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch“, prioritná os 1, 

špecifický cieľ 1.1.1. 

Hlasovali:  Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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K – neschvaľuje:  

 

VI.1/2019 

žiadosť Mareka Mika, bytom Zákutie 33, 086 33 Zborov, o prenájom priestorov sály kultúrneho 

domu pre rómsku tanečnú zábavu 17.05.2019 z dôvodu konania iného podujatia 

organizovaného obcou Zborov,  

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

VI.3/2019 

žiadosť Viery Sivákovej, bytom Zákutie 62, 086 33 Zborov, o prenájom priestorov sály 

kultúrneho domu a kuchyne kvôli oslave krstu dieťaťa 22.05.2019, z dôvodu neuhradených 

záväzkov voči obci Zborov. 

Hlasovali: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

Zborov 15.04.2019 

Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r. 

starosta 


