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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

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

 

Z Á P I S N I C A 

 

zo X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 27.06.2019 

v zasadačke OcÚ Zborov 

 

P r í t o m n í: pozri prezenčnú listinu 

P r o g r a m: pozri pozvánku 

 

1. Otvorenie 

X. zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, 

PhD. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Ospravedlnil 

neprítomných poslancov Ing. Miroslava Balona a Andreja Horbaja. Konštatoval, že OZ  

je uznášaniaschopné.  

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. 

K predloženému programu neboli vznesené žiadne doplnky ani pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo program zasadnutia OZ.  

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov Slavomíra Gefferta a Mariana Štefurika. 

 

Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov: 

JUDr. Marek Kuruc, Ing. Eduard Dvorščák a Rastislav Juraši. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

2. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

 

Kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko, predniesol návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2019. Uviedol, že plán bol vyvesený na úradnej tabuli a zaslaný poslancom na preskúmanie. 

Nikto z prítomných poslancov k prednesenej správe nemal žiadne pripomienky. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.  

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon 

kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

3. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 a Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

Správu predložila J. Bukovská a uviedla, že materiál bol každému poslancovi odoslaný 

včas, bol prerokovaný na OR a finančnej a majetkovej komisii, kde odporučili Záverečný účet 

obce a celoročné hospodárenie schváliť. Uviedla, že podľa zákona prebytok rozpočtového 

hospodárenia obce vrátane finančných operácii je potrebné rozdeliť do rezervného fondu 

a finančných fondov, ale nakoľko obec nemá žiadne finančné fondy, celý prebytok 

rozpočtového hospodárenia sa presúva na rezervný fond, čo je potrebné tiež schváliť. 

Prítomným poskytla informácie o Záverečnom účte a Hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou. 

Vysvetlila prítomným predložený návrh a spôsob jeho vypracovania a následne nechala 

priestor na otázky.  

Starosta ukončil diskusiu, nakoľko neboli žiadne pripomienky, a vyzval prítomných  

k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia vrátane finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 290 222,61 eur. 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje schodok rozpočtového hospodárenia 

obce za rok 2018 vo 104 002,69 eur. 

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

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 a Hodnotiaca správa ú v prílohe tejto zápisnice. 

Odborné stanovisko k ZÚ predložil hlavný kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko. Uviedol,  

že záverečný účet obce obsahuje všetky náležitosti a zákonné povinnosti. Bola dodržaná 

štruktúra. Odporúča, schváliť predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2018. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Zborov za rok  

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

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov je v prílohe 

zápisnice. 

 

4. Rozpočtové opatrenie 

 

K RO 6/2019 podala informácie ekonómka obce Jana Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto 

rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

o čiastku 101 168,56 €. Vysvetlila, že ide o dotáciu na Komunitné centrum. Uviedla, že materiál 

bol každému včas odoslaný, bol prerokovaný na OR, kde ho odporúčali schváliť. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie  

č. 6/2019.   
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Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2019 je v prílohe tejto zápisnice. 

K RO 7/2019 podala informácie ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto 

rozpočtovom opatrení ide presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 

Uviedla, že materiál bol každému včas odoslaný. 

Starosta vysvetlil prítomným poslancom hlavný dôvod presunu finančných prostriedkov na 

iné položky v rozpočte.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019.   

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

Návrh na rozpočtové opatrenie č. 7/2019 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu je v prílohe tejto zápisnice. 

 

5. Zámer kúpy pozemkov na zriadenie obecného kompostoviska 

 

V tomto bode starosta vysvetlil poslancom OZ hlavný zámer kúpy pozemkov. Uviedol 

o aké pozemky ide a kto sú majitelia pozemkov. Podal všetky informácie o projekte, do ktorého 

sa obec ma záujem zapojiť. Popísal základný cieľ projektu. Vyzval poslancov k diskusii.  

- Poslanec M. Kuruca sa zaujímal, či má obec už vypracovaný projekt. 

- Prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák PhD uviedol, že projekt vypracovala firma, ktorá je na trhu 

v tejto oblasti úspešná.   

- Poslanec E. Dvorščák sa zaujíma, čo sa stane s pozemkami, ak obec nebude v projekte úspešná 

a zároveň upozornil na potrebnú osvetu, ohľadom kompostoviska, medzi obyvateľmi. 

- Starosta uviedol, že ak projekt bude úspešný, môže tieto pozemky obec využiť na iný účel, 

ale ešte neuvažovali nad možnosťami. Ubezpečil, že sa uskutoční kampaň medzi občanmi, ale 

všetko závisí od úspešnosti v projekte. 
 

Starosta ukončil diskusiu a vyzval k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje kúpu pozemkov do vlastníctva obce 

Zborov  

a.) parcely:  

1. C KN č. 579 o celkovej výmere 1 003 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 2. C KN č. 580 

o celkovej výmere 1 325 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 3. C KN č. 581 o celkovej 

výmere 773 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 4. C KN č. 582 o celkovej výmere 403 

m2, druh pozemku: orná pôda, 5. C KN č. 583/1 o celkovej výmere 2 079 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a sú 

zapísané Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 2 345 vo vlastníctve: 

1. Holomaniová Elena r. Litecká Švedová, Laborecká 1848/4, Hu-menné, spoluvlastnícky 

podiel 12/96, 2. Kuriatniková Mária r. Litecká Švedová, Čingovská 1494/11, Košice – Nad 

jazerom, spoluvlastnícky podiel 12/96, 3. Čejková Anna r. Litecká Švedová, Wuppertálska 

1373/2, Košice – Sídlisko Kvp, spoluvlastnícky podiel 12/96, 4. Li-tecký Šveda Jozef r. 

Litecký Šveda, Prostějovská 6325/97, Prešov, spoluvlastnícky podiel 12/96, 5. Horbaj Ján r. 

Horbaj, Kukučinova 465/11, Giraltovce, PSČ 087 01, spoluvlastnícky podiel 6/24, 6. Bodik 

Marián r. Bodik, Ing., Bardejovská 504/15, Zborov, PSČ 086 33, spolu-vlastnícky podiel 

1/4, za účelom vybudovania obecného kompostoviska za kúpnu cenu 3 eur/m2,  

b) parcely:  

1. E KN č. 72 o celkovej výmere 337 m2, druh pozemku: záhrada, 2. E KN č. 74 o celkovej 

výmere 582 m2, druh pozemku: záhrada, 3. E KN č. 75 o celkovej výmere 62 m2, druh 

pozemku: záhrada, 4. E KN č. 76/1 o celkovej výmere 284 m2, druh pozemku: zá-hrada, 5. 

E KN č. 76/2 o celkovej výmere 517 m2, druh pozemku: záhrada, ktoré sa nachádzajú  



4 
 

v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a sú zapísané Okresným úradom Bardejov, 

Katastrálnym odborom na LV č. 2478, vo vlastníctve: 1. Litecká Švedová Mária  

r. Kačmariková, (zomrela), spoluvlastnícky podiel ½, v správe Slovenský pozemkový fond, 

Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovensko, IČO: 17335345, 2. Horbaj Ján r. 

Horbaj, Kukučinova 465/11, Giraltovce, PSČ 087 01, spoluvlastnícky podiel 6/24; 3. Bodik 

Marián r. Bodik, Ing., Bardejovská 504/15, ZBOROV, PSČ 086 33, spoluvlastnícky podiel 

¼, za účelom vybudovania obecného kompostoviska za kúpnu cenu 3 eur/m2 . 

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

 

6. Výsledky VOS na nebytové priestory v Dome služieb 

 

Informácie poskytol prednosta OcÚ P. Hudák, ktorý uviedol že do súťaže sa zapojil jeden 

záujemca – p. Bakalárová s firmou Rollsystem s.r.o. Plánuje v tomto priestore zriadiť fastfood. 

Ponúkla cenu 16,50 EUR/ m2. V súčasnosti obec s ňou rokuje o podmienkach a úpravách 

priestoru. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje výsledok verejnej obchodnej súťaže 

na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu služieb na prevádzku rýchleho občerstvenia 

(bistra alebo fastfood) víťazovi verejnej obchodnej súťaže spoločnosti RollSystem s.r.o., 

Bardejovská 508/9 086 33 Zborov, IČO: 52433986, ktorá ponúkla nájomné vo výške 16,50 

eur/m2 ročne. rozpočtové opatrenie č. 7/2019.   

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

 

7. Výsledky VOS na nebytové priestory v Telovýchovnej jednote Magura Zborov 

 

Informácie poskytol starosta obce, ktorý uviedol že do verejnej obchodnej súťaže na 

prenájom nebytových priestorov v objekte Telovýchovnej jednoty Magura Zborov  sa nezapojil 

žiaden záujemca. Uviedol, že súčasný nájomca má platnú nájomnú zmluvu do 30.06.2019 

a mesiaca júl 2019 bude tento priestor voľný. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej 

súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte Telovýchov-nej jednoty Magura Zborov na 

prevádzku pohostinstva, do ktorej sa nezapojil žiaden uchádzač.   

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

Starosta uviedol, že súčasťou tohto bodu je aj vyriešenie žiadosti spoločnosť ABfit spol. s.r.o. 

o vzájomné započítanie investície, t. j. rekonštrukcie sociálnych zariadení v prenajatých nebytových 

priestorov v objekte TJ Magura Zborov. Prednosta OcÚ informoval o priebehu kontroly 

uskutočnenej v priestoroch TJ Magura Zborov. Uviedol výsledok a riešenie. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje na základe žiadosti spoločnosť  

ABfit spol. s. r. o. o vzájomné započítanie investície, t. j. rekonštrukcie sociálnych zariadení  

v prenajatých nebytových priestorov v objekte Telovýchovnej jednoty Magura Zborov  

o výmere 164,1 m2, zapísanom na LV č. 1, nachádzajúcom sa na parcele C KN 294/2, k. ú. 

Zborov, so súpisným číslom 412, na adrese Lesná 7, 086 33 Zborov, o celkovej výmere 332 m2, 

úhradu oprávnených výdavkov vo výške 6 785,61 EUR formou dohody o urovnaní  

so žiadateľom.  
b.) zaradenie investície, t. j. rekonštrukcie sociálnych zariadení v nebytových priestoroch  

v objekte Telovýchovnej jednoty Magura Zborov do majetku obce vo výške 6 785,61 eur 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 
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8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

 

Prednosta OcÚ vysvetlil predložený návrh. Uviedol, že návrh bol predmetom rokovania OR 

a následne bol tento návrh doplnený o pripomienky členov OR. Starosta uviedol, že tento bod 

sa presúva a bude súčasťou rokovania najbližšieho OZ. 

 

9. Žiadosti občanov a právnických osôb. 

 

1. Žiadosť spoločnosti ORION TIP, s.r.o. na vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním 

kurzových stávok bez časového obmedzenia v prevádzke M2. Prednosta OcÚ P. Hudák, 

uviedol, že pokiaľ obec nemá schválene VZN, nemôže obmedziť prevádzkovanie 

stávkových hier. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť spoločnosti ORION TIP, 

s.r.o., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad, IČO: 50433971 na vydanie súhlasu obce  

s prevádzkovaním kurzových stávok bez časového obmedzenia v prevádzke M2 na adrese 

Námestie Československej Armády 220, 086 33 Zborov. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 1 

 

2. Žiadosť spoločnosti NIKE, spol. s.r.o. na vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových 

stávok bez časového obmedzenia v prevádzke Marek Marcin-Humeník – Pohostinstvo. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť spoločnosti NIKÉ, spol.  

s. r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, IČO: 00603741 na vydanie súhlasu obce  

s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Marek MARCIN-HUMENÍK – 

Pohostinstvo na adrese Námestie Československej Armády 158/3, 086 33 Zborov. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 1 

 

3. Žiadosť MUDr.  I. Chamilu o 2/3 zníženie nájomného za nebytové priestory v objekte 

Zdravotného strediska Zborov. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ, vysvetlil situáciu a dôvody 

žiadosti a následne vyzval poslancov k diskusii. Starosta ukončil diskusiu, nakoľko neboli 

žiadne pripomienky a vyzval k hlasovaniu. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť spoločnosti IN MEDIC, 

s.r.o., Nový sad 930/17, 085 01 Bardejov, IČO: 36505404 v zastúpení MUDr. Igorom 

Chamilom o 2/3 zníženie nájomného za nebytové priestory v ob-jekte Obvodného 

zdravotného strediska v obci Zborov, zapísanom Okresným úradom v Barde-jove, 

katastrálnym odborom na LV č. 1 127, nachádzajúcom sa na parcele C KN 238/1, k. ú. 

Zborov, so súpisným číslom 420, na adrese Lesná 4, 086 33 Zborov.  

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

4. Žiadosť OZ Cesta von o poskytnutie sály KD za účelom usporiadania koncert pre deti z 

chudobného prostredia dňa 01.07.2019 od 15:00 do 19:00. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ. 

 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť OZ Cesta von, Martinská 

18, 821 05 Bratislava, IČO: 42114920 o bezodplatné poskytnutie priestorov kultúrneho 

domu na koncert pre deti z chudobného prostredia dňa 01.07.2019 od 15:00 do 19:00. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 
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5. Žiadosť K. Kováča o poskytnutie sály KD za účelom usporiadania svadby. Žiadosť prečítal 

prednosta OcÚ, uviedol, že rodina bola overená a zistilo sa, že voči obci mali pohľadávky, 

ale všetko vyplatili a v súčasnosti sú bez dlhov. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Kamila Kováča, bytom 

Zákutie 656/69, 086 33 Zborov, o prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome, t. j. 

sály a kuchyne za účelom uskutočnenia svadby jeho dcéry Martiny Kováčovej dňa 

24.08.2019 s podmienkou zloženia kaucie vo výške 500 eur.  

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

6. Žiadosť M . Miku o možnosť zorganizovania II. ročníka hudobného rómskeho festivalu dňa 

27.07.2019 a poskytnutie sumy 600 EUR na zaplatenie hudobných skupín. Žiadosť prečítal 

prednosta OcÚ uviedol, že v ten deň organizuje obec kultúrne podujatie Zborovské sladké 

drevo, ktoré je pre všetkých. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove neschvaľuje žiadosť Martina Mika, bytom 

Krátky rad 87/20, 086 33 Zborov o možnosť zorganizovania II. ročníka hudobného 

rómskeho festivalu dňa 27.07.2019 a poskytnutie sumy 600 EUR na zapla-tenie hudobných 

skupín a občerstvenia z dôvodu, že akcia koliduje s obcou organizovaným kultúrnym 

podujatím Zborovské sladké drevo 2019.  

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 0, Proti – 0, Zdržal sa – 7 

 

10. Informácia o projektoch v rámci dotačných a grantových schém 

 

Starosta uviedol, že grantových výziev do ktorých sa môže obec zapojiť je mnoho, či už 

väčších alebo menších. Uviedol výzvy, do ktorých sa obec zapojila a ktoré sa v súčasnosti 

poodsudzujú: 

- Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo II KMV 2019, ktorej účelom je podpora aktivít 

v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.  

- Projekt na vybudovanie kompostoviska. 

- Projekt na vybudovanie Materskej školy cez OPĽZ. Uviedol, že prišli prvé dožiadania. 

Informácie boli doplnené a odoslané. 

- Projekt „ Prestupné bývanie“. Uviedol, že obec sa nestihne zapojiť do termínu 7/2019. Využije 

až ďalšiu možnosť. 

- Zberný dvor – stavebné úpravy budovy, hala, oplotenie, vydláždenie plochy. Vytvorenie  

6 stojísk na osade a naklápač na vývoz. 

- Interreg s poľským mestom Gorlice – do ktorého sa chceme zapojiť s kostolom sv. Žofie – 

model Rakociovského kaštieľa do exteriéru. 

- Interreg s poľským mestom Ropa, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu – pôjde to 

cez   školu. 

- Dotácia za účelom realizácie projektu s názvom „Bezpečné priechody pre chodcov v Zborove, 

I. etapa“ v rámci výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019, ktorého cieľom je zvýšenie 

bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. 

Vymenoval projekty, v ktorých bola obec úspešná: 

- V rámci výzvy z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  obec dostala 1 000 EUR 

 na sochu sv. Floriána. 

- V rámci výzvy PSK – Výzva pre región v programe Podpora infraštruktúry cestovného ruchu 

a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK na spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú 
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sieť cyklotrás v PSK na úseku obce. Uviedol, že sa očakáva, že bude výzva aj na cyklochodník 

a tým, že sme boli úspešní v projekte budeme mať už pripravenú projektovú dokumentáciu. 

- Na Výjazdovom zasadnutí Vlády SR, obec dostala 8 000 EUR na rekonštrukciu ciest. 

- V rámci výzvy cez Fond rozvoja umenia na vybavenie a skvalitnenie knižnice a na nákup 

knižničného fondu. 

Ďalej starosta informoval, že obec ma záujem sa zapojiť do výzvy, ktorú vyhlásilo MV SR 

– výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameraná na podporu 

dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Oprávnenými žiadateľmi sú obce s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

Uviedol, že obec nebola úspešná v žiadostiach na vybavenie futbalového ihriska. 

Riaditeľka Spojenej školy Mgr. Ivica Clementová podala informácie o dokončení učební – 

dielní, ktoré boli vybudovane v areály školy. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie ústnu správu starostu obce  

o aktuálnom stave projektov realizovaných v rámci dotačných a grantových schém.  

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

11. Informácia o rekonštrukcii II. vetvy miestneho rozhlasu 

 

Starosta obce informoval o súčasnom stave miestneho rozhlasu. Uviedol, že obec už 

podnikla kroky, informoval o možnostiach, ktoré vysvetlil: 

1. externá firma, ktorá zabezpečí rekonštrukciu 

2. spolupráca s firmou WINET, ktorá plánuje v obci zaviesť optiku 

Následne vyzval poslancov k diskusii: 

-Poslanec M. Kuruc vyjadril názor, že ide dlhodobý koncept, ktorý nezavrhuje, ale navrhoval 

správať prieskum u viacerých firiem a vyžiadať si nové ponuky. 

- Poslanec E. Dvorščák, vyjadril súhlas s poslancom M. Kurucom, zároveň dodal, že pôjde 

o etapové zavedenie optiky, čím zároveň sa nedosiahne žiadaný efekt okamžitej nápravy MK 

vo všetkých častiach obce.  

- Prednosta OcÚ uviedol, že obec kupila systém s názvom Florián, ktorý podporuje aj 

rozposielanie sms s obsahom hlásenia, čakáme, kým to príde firma zapojiť 

- Starosta uviedol, že zatiaľ sú to len predbežné informácie, s danými firmami sa bude 

diskutovať a vyjednávať. Zároveň ukončil diskusiu a vyzval k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie ústnu správu starostu obce  

o zámere rekonštrukcie II. vetvy miestneho rozhlasu a jeho ďalších drobných opravách. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

12. Návrh termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady obce Zborov 

na II. polrok 2019 

 

Prednosta OcÚ prečítal návrh termínov zasadnutí OZ a OR na II. polrok 2019 a dal priestor 

poslancom k pripomienkam. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje plán zasadnutí Obecnej rady  

a Obecného zastupiteľstva v Zborove na II. polrok 2019 podľa prílohy. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva v Zborove na II. polrok 2019 je 

v prílohe tejto zápisnice. 
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13. Rôzne 

 

V tomto bode vystúpili: 

- Poslanec M. Minčák, ktorý vyjadril nespokojnosť s údržbou areálu futbalového ihriska 

a upozornil na problém s lavičkami. 

- Prednosta OcÚ uviedol, že bola podaná reklamácia firme. 

- Poslanec E. Dvorščák, ktorý upozornil na neupravený priestor okolo sochy sv. Margity 

Antiochijskej. 

 

14. Diskusia 

V diskusii vystúpili: 

- Riaditeľka Spojenej školy Mgr. Ivica Clementová, ktorá upozornila na nepriehľadnú 

zákrutu v časti Podhradie a zaujímala sa, či nie je možné osadiť dopravné zrkadlo. 

- Poslanec E. Dvorščák, ktorý sa zaujímal, či sa neuvažuje rekonštrukcia autobusových 

zastávok – výplne okien. 

- Starosta uviedol, že autobusové zástavky sa budú riešiť až po inštalácii kamier v obci. 

Keďže neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie. 

 

15. Návrh na uznesenie 

 

JUDr. Marek Kuruc, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté uznesenia  

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia zo X. zasadnutia OZ  

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a X. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 

 

 

 

 

Starosta obce:   Mgr. Ján   Š U R K A L A, PhD.   ............................. 

 

Overovateľ:   Slavomír G E F F E R T                                 ............................. 

    

Marián Š T E F U R I K                                     ............................. 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana   M A J C H E R O V Á            .............................. 

 

 

 

V Zborove, dňa 27.06.2019 

 

 


