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

ZÁPISNICA
zo XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 08.08.2019
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
XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Informoval prítomných, že poslanec
Mgr. Matúša Minčák sa zasadnutia zúčastni, ale bude meškať. 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 – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Na úvod starosta dal priestor prítomným hosťom k vyjadreniu a následne sa bude pokračovať
v plánovanom programe.
-p. Veselovský sa zaujímal o osvetlenie a cestu na ul. Podhradie, v časti kde býva.
- starosta obce informovala o plánovanej rekonštrukcií spomínanej časti na ulici Podhradie.
-p.Vasiliak vystúpil so žiadosťou o dodania obrubníkov, v časti kde sa skončilo s rekonštrukciou.
Vyjadril svoju nespokojnosť s touto situáciou.
- starosta obce informoval poslancov o probléme, ktorý uviedol p. Vasiliak a navrhol možné riešenia.
p. Kasperová, ktorá vyjadrila nespokojnosť s pretrvávajúcim nefunkčným obecným rozhlasom,
so zlým stavom cesty a neporiadkom na ulici Zákutie. Zaujímala sa o riešenie situácie s jej susedmi,
ktorí sa dlhodobo nestarajú o pozemok.
- prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák, PhD uviedol, že vlastníci nehnuteľnosti boli niekoľkokrát
oslovení, ale nereagujú na výzvy obce. Informoval o ďalšom postupe.
-starosta obce uviedol, že do rekonštrukcie ciest v obci sa investuje dostatočne, nie je však možné
opraviť všetky cesty. Informoval o plánovanej rekonštrukcii na ulici Zákutie.
-p. Ing. Václav Džavan, ktorým vyjadril nespokojnosť s prebiehajúcou rekonštrukciou cesty na ulici
Podhradie. Uviedol, že do dnešného dňa mu nedošla reakcia na podnet, ktorý podal 01.07.2019.
Vyjadril nespokojnosť s takýmto prístupom. Zaujímal sa, či nie je možné vyhlasovať konania OZ.
- starosta obce uviedol, že konania OZ sú zverejňované na ÚT a na web stránke obce v zákonne
predpísanej lehote, ale ak bude záujem aj o hlásenie konania OZ, nevidí v tom problém. Opísal
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priebeh prác rekonštrukcie cesty na ulici Podhradie a informoval o potrebných postupoch, ktoré boli
dodržané.
Ďalej
uviedol,
že
ústne
vybavenie
podaného
podnetu
považoval
za dostatočné vybavenie, zároveň sa ospravedlnil, že tento podnet nebol aj písomne vybavený.
Informoval prítomných o obsahu podnetu a o spôsobe jeho vybavenia.
Starosta obce ukončil diskusiu a pokračovala v plánovanom programe OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice
poslancov Slavomíra Gefferta 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 Miroslav Balon.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
4. Správa o výsledku kontroly – prešetrenie vybavovania žiadosti o slobodnom prístupe k
informáciám
Kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko predniesol správu o výsledku kontroly, ktorá bola zameraná na
prešetrenie
vybavovania
žiadosti
o slobodnom
prístupe
k informáciám
podľa
zák. č. 211/2000 Z.z. Uviedol, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a boli dodržané zákonom
predpísané povinnosti. Nikto z prítomných poslancov k prednesenej správe nemal žiadne
pripomienky.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Správu o výsledku kontroly –
prešetrenie vybavovania žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0.

Správa o výsledku kontroly – prešetrenie vybavovania žiadosti o slobodnom prístupe
k informáciám je v prílohe tejto zápisnice.
5. Zmeny rozpočtu
K RO 8/2019 podala informácie ekonómka obce Jana Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku
127 540,00 Eur. Vysvetlila, že je to nárast o dotácie a následne sa tieto príjmy rozdelili do výdavkov.
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. 8/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
V priebehu prejednávania tohto bodu programu prišiel na rokovanie Obecného zastupiteľstva
poslanec Mgr. Matúš Minčák.
K RO 9/2019 podala informácie ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku
35 019,00 Eur. Uviedla, že materiál bol každému včas odoslaný.
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Starosta vysvetlil prítomným poslancom hlavný dôvod presunu finančných prostriedkov na iné
položky v rozpočte.
Poslanec E. Dvorščák sa v súvislosti s týmto zaujímal o rekonštrukciu rozhlasu, vyjadril
nespokojnosť s plánom uskutočnenia rekonštrukcie súčasne s optickou sieťou.
Prednosta P. Hudák uviedol, že sa požiada firma, aby do dvoch mesiacov vypracovala projekt
a predložila potrebnú dokumentáciu s podmienkami, aby sme vás o všetkom informovali.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 9/2019 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu je v prílohe tejto zápisnice.
K RO 10/2019 podal informácie ekonóm Spojenej školy Ing. Marek Horbaj, ktorý uviedol,
že v tomto rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov a to zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu a zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie
č.10/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
K RO 11/2019 podal informácie ekonóm Spojenej školy Ing. Marek Horbaj, ktorý uviedol,
že v tomto rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu a zvýšenie výdavkov na podpoložke
rozpočtu. Uviedol, že ide o dar od odoberateľa mäsa.
- uznesenie:
č.11/2019.

Obecné

zastupiteľstvo

v Zborove

schvaľuje

rozpočtové

opatrenie

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
6. Návrh na umorenie pohľadávok
Návrh na umorenie pohľadávok predniesla ekonómka obce Jana Bukovská, ktorá vysvetlila
jednotlivé návrhy na umorenie, ktoré sú nedobytné.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje umorenie pohľadávok obce Zborov
vo výške 2 012,93 EUR.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Návrh na umorenie pohľadávok je v prílohe tejto zápisnice.
7. Vyhodnotenie ZSD 2019
Informácie poskytla J. Bukovská, ktorá prítomným zhodnotila kultúrnu akciu Zborovské sladké
drevo po finančnej stránke. Vysvetlila prítomným predloženú tabuľku, ktorá zahŕňala prehľad
výdavkov a príjmov tejto akcie.
Starosta obce vyjadril spokojnosť s celým priebehom akcie. Uviedol, že akciu v rámci
občerstvenia zastrešovala TJ Magura. Výťažok z akcie v rámci občerstvenia ide do pokladne TJ
Magura, ako bolo vopred dohodnuté, a je vo výške 1444,21 Eur.
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Za organizáciu TJ Magura vystúpil poslanec Slavomír Geffert, ktorý vyjadril spokojnosť
s uskutočnenou akciou.
Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
- poslanec Rastislav Juraši sa zaujímal, či neboli sťažností po akcií.
- starosta obce uviedol, že počas priebehu ZSD neboli žiadne sťažnosti. Menším problémom bol hluk
po ukončení akcie, kedy sa ľudia rozchádzali domov, pretože nastali menšie roztržky. Uzavrel
diskusiu a vyzval k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie prehľad príjmov a výdavkov
na hudobný festival Zborovské sladké drevo 2019.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Prehľad príjmov a výdavkov na hudobný festival „ Zborovské sladké drevo“ dňa 27.07.2019
za OcÚ Zborov je v prílohe tejto zápisnice.
8. VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských jedálňach
Informácie poskytol prednosta OcÚ, ktorý vysvetlil, že ide o aktualizáciu VZN o príspevkoch
v školských jedálňach. Uviedol, že návrh VZN spolu so sprievodnou správou bol včas každému
odoslaný. Podal informácie a vysvetlil predložený návrh. Uviedol, že došlo k zaokrúhleniu
príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a nákladov v školskom klube.
Uviedol, že z dôvodu prijatia novely zákona o dotáciách, ktorá sa týka poskytnutia dotácie na
stravu, bola vypracovaná Smernica č 1/2019 o stravovaní. Podal informácie a vysvetlil obsah
a dôvody prijatia tejto smernice. Vysvetlil k akým problémom môže dôjsť v praxi a aký systém sa
navrhol na ich predchádzanie.
M. Horbaj vysvetlil a podrobne popísal postup sledovania odovzdaných obedov.
Starosta uviedol, že na základe dotácie je dojem, že strava by mala byť zadarmo, ale všetky
náklady na stravu idú na obec. Chce sa predísť najmä vyhadzovaniu jedla a aby nahlásené obedy
stravníci aj skutočne prevzali.
- poslankyňa Mária Kaňuchová sa zaujímala, či nebude možné zasielať poplatky na účet. Uviedla,
že zo strany rodičov je po tomto dopyt.
- ekonóm M. Horbaj vysvetlil, aké problémy by mohli nastať, najmä ak by išlo v jednej sume viacero
platieb za rôzne oblastí. Uviedol, že na systéme sa pracuje, aby sa predišlo všetkým komplikáciám.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019
o príspevkoch v školských zariadeniach.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Smernicu č.1/2019 o stravovaní
v Školskej jedálni pri Spojenej škole Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských jedálňach a Smernica č. 1/2019 v školskej jedálni pri
Spojenej škole Zborov sú v prílohe tejto zápisnice.
9. VZN č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Zborov
Prednosta OcÚ podal k predloženému návrhu VZN č. 2/2019 informácie a vysvetlil predložený
dokument. Uviedol že VZN týkajúce sa pohrebiska bolo poslednýkrát aktualizované v roku 2011
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a preto je potrebná aktualizácia a prispôsobenie súčasnej dobe. Navrhol zvýšenie jednotlivých
poplatkov, resp. ich zaokrúhlenie.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje VZN č.3/2019, ktorým sa určuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
VZN č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov
je v prílohe tejto zápisnice.
10. 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. Nedošlo k zmene ceny prenájmov.
Uviedol, že vo vypracovanom návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce nie je
riešený krátkodobý prenájom a pozemky.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zborov sú v prílohe tejto zápisnice.
11. Žiadosti občanov.
1. Žiadosť K. Kováča o poskytnutie sály KD za účelom usporiadania narodeninovej oslavy. Žiadosť
prečítal prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že rodina bola overená a zistilo sa, že voči obci majú
pohľadávky a prenájom sály sa neakceptuje na takúto príležitosť. Uviedol, že sa im ponúkne
zasadacia miestnosť nad kuchyňou, ale s podmienkou úhrady všetkých záväzkov voči obci.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Nataše Cinovej, bytom
Budovateľská 447/3, 086 33 Zborov, o prenájom priestorov kultúrneho domu – zasadacej
miestnosti s kuchyňou pri príležitosti osláv narodenín jej mamy Anny Ferencovej 16.08.2019,
ak uhradí všetky záväzky voči obci Zborov v lehote do 14.08.2019 s podmienkou zloženia kaucie
vo výške 500 eur.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 7, Proti – 1, Zdržal sa – 0
2. Žiadosť Spojenej školy, Štefániková, Bardejov o predlženie prenájmu nebytových priestorov
v budove OcÚ. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ. Uviedol, že je potrebné najprv schváliť zámer.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov –
miestností č. 1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 v budove Obecného úradu v Zborove o celkovej
výmere 28,64 m2 na parcele C KN č. 278/4, k. ú. Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
vopred určenému záujemcovi Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, podľa § 9a, ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za dohodnutú cenu
1,- EUR/rok. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je poskytnutie priestorov a vytvorenie
podmienok pre vykonávanie odborného výcviku pre žiakov/žiačky odborných učebných odborov.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
3. Žiadosť spoločnosti ORION TIP, a.s. 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, a.s.
Drevárska 455/5, 058 01 Poprad, IČO: 50433971 na vydanie súhlasu obce
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s prevádzkovaním kurzových stávok bez časového obmedzenia v prevádzke M2 na adrese
Námestie Československej Armády 220, 086 33 Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 1
12. Schválenie nájomcov do nájomného bytového domu „blok D“ na ul. Mlynská
Starosta obce informoval prítomných poslancov o uskutočnenom výbere nájomcov do bytového
domu na ulici Mlynská. Uviedol, že schvaľovanie nájomcov do bytového domu je v kompetencii
starostu. Informoval o zasadnutí komisie bytovej, výstavby, územného plánovania a verejného
poriadku dňa 04.04.2019 a prečítal zoznam vybratých nájomcov.
13. Rôzne
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:
- Projekt na vybudovanie Materskej školy cez OPĽZ. Uviedol, že prišli prvé dožiadania.
a požadované informácie boli doplnené a odoslané. Uviedol, že rozhodné slovo ešte nie je, ale vyzerá
to nádejne.
- Projekt „ Prestupné bývanie“. Uviedol, že obec sa nestihne zapojiť do termínu 7/2019, preto využije
až ďalšiu možnosť.
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, ale pokúsi sa zapojiť do iných výziev.
Informoval o personálnej zmene na pozícii TSP. Mgr. Katarínu Polomskú, rod. Štefurikovú
nahradila Mgr. Andrea Guláková. Je záujem o rozšírenie TSP o dve terénne pracovníčky.
14. Diskusia
V diskusii vystúpili:
-Starosta, ktorý sa vyjadril k požiadavkám občanov, ktorí vystúpili na začiatku zasadnutia. Uviedol,
že cesta na ul. Zákutie je v pláne a určite sa bude rekonštruovať, ale sú tam aj iné problémy, ktoré
je potrebné vyriešiť. K požiadavke p. Vasiliaka uviedol, že mu bolo navrhnuté riešenie v podobe
doloženia obrubníkov po koniec jeho pozemku, ale určite sa nebude pokračovať po celej dĺžke tejto
ulice.
- poslankyňa M. Kaňuchová sa zaujímala, či nemôže byť obecná knižnica aspoň jeden pracovný deň
otvorená dlhšie, aby sa vyšlo v ústrety pracujúcim ľuďom.
-starosta uviedol, že v tom nevidí problém, porozpráva sa s p. Demkovičovou a na niečom sa
dohodnú.
- poslanec M. Kuruc upozornil na vrecia s odpadom pri ČOV a na potrebnú úpravu mosta a pamätníka
1. sv. vojny na ul. Podhradie. Informoval, že u mladých je dopyt po workout ihrisku.
- starosta vysvetlil, že vrecia tam necháva p. Brodzák, ktorý dobrovoľne čistí potok od odpadkov
a pracovníci OcÚ ich následne likvidujú. Uviedol, že pamätník a jeho okolie sa upraví. Informoval
o návšteva odborníka, ktorý bol obhliadnuť jaseň nachádzajúci sa pred OcÚ. Jeho záverom bolo,
že ho už nie je možné zachrániť. Zároveň informoval o otvorení prevádzky na ihrisku.
Keďže neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie.
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12. Návrh na uznesenie
JUDr. Marek Kuruc, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté uznesenia
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia zo XII. zasadnutia OZ
sú v prílohe tejto zápisnice.
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XII. 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

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

Mgr. Ivana M A J C H E R O V Á

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

Zapisovateľka:

V Zborove, dňa 08.08.2019
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