OBEC Z B O R O V
Obecný úrad
Lesná 10, 086 33 ZBOROV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁPISNICA
zo XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 04.07.2019
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
XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala,
PhD. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Konštatoval, že OZ
je uznášaniaschopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom
K predloženému programu neboli vznesené žiadne doplnky ani pripomienky.

rokovania.

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice
poslancov Mgr. Matúša Minčáka a Mariana Štefurika.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov:
JUDr. Marek Kuruc, Ing. Eduard Dvorščák a Ing. Miroslav Balon.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
4. Zmena v živnosti obce
Starosta obce uviedol, že dňa 30.06.2019 skončila platnosť nájomnej zmluvy s AB fit. spol.
s.r.o., do vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil nikto, čím vznikla situácia, že
priestor na ihrisku je voľný. Vymenoval možnosti a uviedol, že je zástancom možnosti
samostatného podnikania. Informoval poslancov o krokoch, ktoré je potrebné uskutočniť.
Uviedol, že na zriadenie živnosti je potrebné uznesenie OZ. Vysvetlil poslancom OZ hlavný
zámer živnosti obce, taktiež informoval poslancom OZ, že obec už má živnosť s predmetom
podnikania „Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V – III, došlo
k administratívnej chybe v roku 2012, kedy malo dôjsť k jej zrušeniu. Uviedol, že momentálne
by živnosť zostala, došlo by len k zmene predmetu. Vyzval poslancov k diskusii.
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- Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, či nie je potrebné uznesenie OZ k zrušeniu živnosti.
- Starosta uviedol že nie je to potrebné, pretože to nie je viazaná živnosť. Vysvetlil, že pôjde
o aktualizáciu živnosti, kde sa môže rozšíriť činnosť alebo zmeniť, resp. zrušiť.
- Poslanec E. Dvorščák sa zaujímal, či obec neskúsila osloviť nejakých podnikateľov, pretože
by to bolo jednoduchšie
- Starosta uviedol, že sa oslovili, ale nikto nemal záujem, čoho výsledkom je aj verejnej
obchodná súťaž.
- Poslanec Andrej Horbaj upozornil, že obdobie zimy môže byť rizikové, aby v tom čase podnik
nešiel do straty.
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky. Starosta ukončil diskusiu
a vyzval k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje aktualizáciu živnosti obce Zborov
registrovanej na Okresnom úrade Bardejov, Odbor živnostenského podnikania (číslo
živnostenského registra: 701-4821, deň vzniku oprávnenia 27.03.2006) nasledovne:
a.) rozšírenie predmetov podnikania na vykonávanie podnikateľskej činnosti obce v rozsahu
voľných živností,
b.) zrušenie predmetu podnikania „Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu
V – III“.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
5. Diskusia
V diskusii vystúpili:
- Starosta obce ktorý, informoval poslancov o rokovaní s p. Görogom ohľadom ponuky
odpredaja zariadenia, ktoré zostalo v podniku. Uviedol, že si spravil predbežné overenie cien,
najmä tých vyšších položiek ako je terasa, lavice a stoly. Uviedol, že sú dve možnosti: 1 . nové
zariadenie alebo 2. sa dohodneme s p. Görogom.
- Poslanec A. Horbaj, že je potrebné stanoviť nejakú hranicu, nad ktorú obec nepôjde
a vyjednávať, dohodnúť sa na niečom.
- Poslanec E. Dvorščák uviedol, že nové zariadenie by možno prilákalo zákazníkov, ale
nakoľko sa blíži Zborovské sladké drevo je potrebné sa dohodnúť aspoň na prenajme.
- Hosť Ing. Václav Džaván uviedol, že počas obdobia, keď bol hlavným kontrolórom obce,
budova nepatrila obci, bolo tam záložné právo. Upozornil poslancov, nech si všetko preveria,
aby obec nakoniec nepreplatila.
- Starosta uviedol, že všetko sa preverí a overí sa, že čoho majiteľom je obec a čoho majiteľom
bol p. Görog.
- Poslanec R. Juraši uviedol, že treba si prejsť zoznam, čo sa tam nachádza a čo všetko
potrebujeme.
- Poslanec M. Kuruc uviedol, že najrozumnejšie bude to prenajať, potom sa spraví audit, všetko
a preverí a potom sa situácia vyrieši.
- Poslanec A. Horbaj sa zaujímal, že kedy môže byť prevádzka spustená.
- Prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák uviedol, že ak ide o situáciu so ZSD, tak sú v zálohe externý
predajcovia – catering.
- Hosť V. Džavan sa zaujímal, prečo na stránke obce je neaktuálne VZN o verejnom poriadku.
Uviedol, že to nerobí dobrý dojem. Upozornil aj na potrebu osobitného účtovania, ak obec bude
mať živnosť.
- Starosta uviedol, že najskôr ide o neaktualizované VZN a je v pláne ho aktualizovať.
- p. Džavan predložil spísane podnety, ktoré je potrebné v obci do budúcna vyriešiť.
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- Starosta uviedol, že momentálne sa pracuje na projekte rekonštrukcia ciest, kde bude zahrnutá
aj ulica Zákutie. Uviedol, že dnes rokovali s projektovým manažérom.
- Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, že či obec neriešila projekt nabíjanie na el. auta. Starosta
uviedol, že nie, nakoľko sú pre obec zaujímavejšie projekty.
Keďže neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie.
12. Návrh na uznesenie
JUDr. Marek Kuruc, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté uznesenia
z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia zo XI. zasadnutia OZ
sú v prílohe tejto zápisnice.
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XI. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Zborove ukončil.

Starosta obce:

Mgr. Ján Š U R K A L A, PhD.

.............................

Overovateľ:

Mgr. Matúš M I N Č Á K

.............................

Marián Š T E F U R I K

.............................

Mgr. Ivana M A J C H E R O V Á

..............................

Zapisovateľka:

V Zborove, dňa 04.07.2019
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