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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 XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 30.08.2019 

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 

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

Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Ospravedlnil neprítomného Ing. 

Miroslava Balon, Rastislava Jurašiho a hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Rusiňka. 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. Uviedol, že dôjde 

k posunu bodov. V bode č. 4 sa bude rokovať bod Zmeny rozpočtu a bod č. 5 sa bude týkať umorenia 

pohľadávok.  

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo pôvodný program zasadnutia OZ.  

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

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo zapracovanie nového bodu do programu zasadnutia 

OZ.  

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

 

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 Andrej Horbaj. 

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

 

4. Zmeny rozpočtu 

K RO 12/2019 podala informácie ekonómka obce Jana Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto 

rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 

42 000,00 Eur. Vysvetlila, že ide o presun z rezervného fondu na kapitály a navýšenie o podielové 

dane. Následne sa tieto príjmy rozdelia do výdavkov. Uviedla, že materiál bol každému včas 

odoslaný, bol prerokovaný na OR, kde ho odporúčali schváliť. 
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Starosta obce uviedol, že tieto peniaze sa presunú na položky v rozpočte, ktoré sa týkajú 

rekonštrukcie MK. Budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe MK na  

ul. Zákutie, Krátky rad a Osloboditeľov.  

Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2019.   

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

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2019 je v prílohe tejto zápisnice. 

5. Návrh na umorenie pohľadávok 

Návrh na umorenie pohľadávok predniesla ekonómka obce Jana Bukovská, ktorá vysvetlila 

dôvod opätovného zaradenia tohto bodu do OZ. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne 

pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  umorenie pohľadávok obce Zborov  

vo výške 113,07 EUR.  

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0. 

Návrh na umorenie pohľadávok je v prílohe tejto zápisnice. 

 

6. Založenie obecnej spoločnosti 
 

Informácie poskytol starosta obce, ktorý uviedol hlavný cieľ vytvorenia obchodných spoločností. 

Uviedol, že pôjde o tri sociálne podniky, ktoré budú paralelne fungovať vedľa seba. Uviedol hlavný 

aspekt týchto podnikov. Následne prítomným predstavil jednotlivé podniky a ich predmet 

podnikania. Prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák, PhD navrhol za konateľa firiem. 

Prednosta obce P, Hudák uviedol, že valným zhromaždením bude starosta obce Mgr. Ján Šurkala, 

PhD., ktorý je jediným spoločníkom. Uviedol, že do dozorných rád boli navrhnutý a rozdelený 

jednotlivý poslanci. Starosta vyzval k diskusii.  

-poslanec M. Kuruc sa zaujímal, či sa už vie aký počet zamestnancov budú mať jednotlivé firmy. 

Starosta uviedol, že nad konkrétnymi číslami ešte neuvažujú.  

-poslanec E. Dvorščák sa zaujímal prečo je potrebné založiť tri podniky a či už sú vybraté aj odborné 

kapacity. 

-Starosta vysvetlil hlavný dôvod vytvorenia troch firiem a uviedol, že s určitým osobami sa už rokuje, 

ale zatiaľ konkrétne mená sa nebudú menovať. 

V priebehu prejednávania tohto bodu programu prišiel na rokovanie Obecného zastupiteľstva 

poslanec Mgr. Matúš Minčák.  

Nakoľko už neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti 

Zborovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov, v súlade s ustanovením § 11 

ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje majetkovú účasť obce Zborov v obchodnej 

spoločnosti Zborovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov, vo výške 100 % 

vo forme peňažného vkladu 5 000 EUR, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Mgr. Petra Hudáka, PhD. do funkcie 

konateľa obchodnej spoločnosti Zborovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 

Zborov, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.   
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Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 1. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Ing. Miroslava Balona ako zástupcu obce 

Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Zbo-rovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 

10, 086 33 Zborov v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Mariána Štefurika ako zástupcu obce 

Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Zborovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 

10, 086 33 Zborov v súlade s ustanovením § 11 ods.    

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Máriu Kaňuchovú ako zástupkyňu obce 

Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Zborovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 

086 33 Zborov v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti 

Zborovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov a Stanovy obchodnej spoločnosti 

Zborovské obecné služby, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov podľa priložených návrhov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti ZBOR – 

STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje majetkovú účasť obce Zborov v obchodnej 

spoločnosti ZBOR – STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov vo výške 100 % vo forme 

peňažného vkladu 5 000 EUR v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Mgr. Petra Hudáka, PhD. do funkcie 

konateľa obchodnej spoločnosti ZBOR – STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov v súlade s 

ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje JUDr. Mareka Kuruca ako zástupcu obce 

Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti ZBOR – STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 

Zborov v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Ing. Eduarda Dvorščáka ako zástupcu obce Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti 

ZBOR – STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0. 
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Andreja Horbaja ako zástupcu obce Zborov 

v dozornej rade obchodnej spoločnosti ZBOR – STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov v 

súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti 

ZBOR – STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov a Stanovy obchodnej spoločnosti ZBOR – 

STAV, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov podľa priložených návrhov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti Pro – 

Zborov, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje majetkovú účasť obce Zborov v obchodnej 

spoločnosti Pro – Zborov, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov vo výške 100 % vo forme 

peňažného vkladu 5 000 EUR, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Mgr. Petra Hudáka, PhD. do funkcie 

konateľa obchodnej spoločnosti Pro – Zborov, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov v súlade s 

ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Slavomíra Gefferta ako zástupcu obce 

Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Pro – Zborov, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Mgr. Matúša Minčáka ako zástupcu obce 

Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Pro – Zborov, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Rastislava Jurašiho ako zástupcu obce 

Zborov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Pro – Zborov, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti 

Pro – Zborov, s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov a Stanovy obchodnej spoločnosti Pro – Zborov, 

s.r.o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zbo-rov podľa priložených návrhov.   

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

Dôvodové správy a Zakladateľské listiny jednotlivých obchodných spoločností sú v prílohe tejto 

zápisnice. 
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7. Prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ Zborov 

 

Informácie poskytol prednosta OcÚ, ktorý uviedol, že zámer prenájmu nehnuteľného majetku 

obce s dôvodu osobitného zreteľa bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve ide o priestory 

nachádzajúce sa v budove OcÚ. Priblížil prítomným poslancom predmet žiadosti. Uviedol, že je 

potrebné schváliť prenájom a navrhol dobu 2 rokov a v prípade, ak by nemali študentov ukončia 

nájom dohodu. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje prenájom nebytových priestorov – 

miestností č. 1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 o celkovej výmere 28,64 m2 nachádzajúcich sa v budove 

Obecného úradu v Zborove 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, IČO: 42077150 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 

dohodnuté nájomné vo výške 1,- EURO za rok. Nájom za uzatvára na dobu určitú – 2 roky. Dôvodom 

prípadu hodného osobitného zreteľa je poskytnutie priestorov a vytvorenie podmienok pre 

vykonávanie odborného výcviku pre žiakov/žiačky odborných učebných odborov. 

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

 

8. Prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 

 

Prednosta OcÚ podal informácie a vysvetlil, že priestor bol vysúťažený, ale nebola uzatvorená 

zmluva, nakoľko došlo k strate záujmu. Navrhol vyhlásenie súťaže, ale zaujímal sa, či je potrebné 

znížiť cenu alebo nechať pôvodnú. 

Starosta vyzval poslancov k diskusii. 

- poslanec A. Horbaj z dôvodu stanovených podmienok v obci a ich nenarušenia, navrhol nechať 

sumu 15 € Uviedol, že táto situácia ukazuje, že v obci o takéto priestory nie je veľký záujem, preto 

netreba mať do budúcna veľké oči. Starosta ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku 

obce – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb, zapísanom na LV č. 2 

007, nachádzajúcich sa na parcele C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 454, na adrese 

Obrancov mieru 454/10, 086 33 Zborov o celkovej výmere 29,8 m2, a to formou verejnej 

obchodnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znp.  

s nasledovnými podmienkami súťaže:  
a) prenajímateľ – vyhlasovateľ: obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v. z. starostom obce Mgr. 

Jánom Šurkalom, PhD., IČO: 00322741,  

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

prenajímateľom o ročnú mieru inflácie oznámenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok,  

c) doba prenájmu: na dobu neurčitú,  

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

nebytových priestorov,  

e) spôsob uverejnenie podmienok súťaže: na úradnej tabuli Obecného úradu v Zborove a na 

internetovej stránke obce Zborov www.zborov.sk,  

f) 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“,  

g) lehota na podávanie návrhov: 21 dní od uverejnenia podmienok súťaže,  

h) lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie návrhov,  

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

podávanie návrhov,  
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j) 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,  

k) odmietnutie predložených návrhov: obec Zborov ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže 

si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.  

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

 

9. Predaj novovzniknutej parcely C KN č. 334/6, k.ú. Zborov za účelom zriadenia 

prístupovej cesty. 

 

Milan Sliva, vedúci stavebného oddelenia vysvetlil predložený návrh. Uviedol, že je potrebné 

najskôr schváliť predaj pozemku. Prítomným poslancom vysvetlil všetky informácie. Starosta vyzval 

k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje predaj novovytvorenej parcely C KN č. 

334/6 o výmere 208 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola oddelená 

geometrickým plánom č. 33526567-23/2019 zo dňa 17.04.2019 vyhotoveným Alexandrom 

Baranom – AlBaGeo od pôvodnej parcely C KN č. 334/1 o výmere 32 620 m2 , druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je 

zapísaná Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1 za cenu určenú 

znaleckým posudkom č. 52/2019 zo dňa 22.08.2019 vyhotoveným Ing. Michalom Malinom vo 

výške 1 162,72 EUR vopred určenému záujemcovi Radoslavovi Petrušovi, bytom Gorlická 

586/13, 085 01 Bardejov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v platnom znení. Kupujúci uhradí náklady za zhotovenie GO plánu a vypracovanie znaleckého 

posudku. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zabezpečenie prístupovej komunikácie k domu 

s nádvorím patriacim rodine Petrušovej.  

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

 

10. Informácie o projektovej činnosti 

 

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 bol úspešný. Uviedol, že v najbližších dňoch by 

mala byť podpísaná zmluva. 

- Interreg s poľským mestom Ropa, v rámci ktorého sa rieši kostol sv. Žofie už prebieha. Uskutočnil 

sa prvý jarmok v meste Ropa.   

- v rámci projektu, ktorým sa rieši rekonštrukcia Zdravotného strediska Zborov sa do VO prihlásila 

jedna firma, ktorá to aj vyhrala. V súčasnosti prebieha kontrola. 

- intenzívne sa rieši projekt rekonštrukcie kuchyne KD. Je rozpracovaná projektová dokumentácia. 

Idea je aby sa kuchyňa zrekonštruovala podľa nových noriem. Projekt sa rieši cez MAS. 

- Následne sa starosta vyjadril k návrhu od poslanca E. Dvorščáka, ktorý zaslal na zváženie projekt 

týkajúci sa výstavby klziska. Uviedol, že po preštudovaní si podmienok je momentálne nákladný, 

najmä v zmysle prevádzky. V súčasnosti nie sú v dobrom stave športoviska, ktoré má obec 

k dispozícií a tieto náklady by sa oplatilo viac investovať do nich.  

-prednosta obce podal informácie k projektu, týkajúceho sa kamerového systému v obci. Vysvetlil 

problémy, ktoré vznikli. 

Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k ďalšiemu bodu 

programu OZ. 
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11. Rôzne 

 

1. Žiadosť Martina Miku o odkúpenie pozemku. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ. M. Sliva uviedol 

o aký pozemok ide a podal všetky potrebné informácie. Uviedol, že je potrebné najprv schváliť 

zámer a navrhuje dôvod hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok prilieha k pozemku v jeho 

vlastníctve. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zámer predaja časti pozemku parcely  

C KN 783/1 o výmere cca. 500 m2 (výmera pozemku bude upresnená GO plánom), druh pozemku: 

ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je zapísaný 

Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1, vopred určenému záujemcovi 

Martinovi Mikovi, Krátky rad 87/20, 086 33 Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok prilieha k pozemkom vo 

vlastníctve záujemcu a je pre obec prakticky nevyužiteľný.  

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

2. Žiadosť Martina Ferenca o poskytnutie priestorov zasadačky 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 zároveň obec neakceptuje prenájom sály na takúto 

príležitosť. Uviedol, že im bude ponúknutá zasadacia miestnosť nad kuchyňou, ale s podmienkou 

úhrady všetkých záväzkov voči obci. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Martina Ferenca, bytom SNP 

231/5, 086 33 Zborov, o prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome, t. j. zasadačky  

a kuchyne za účelom uskutočnenia oslavy jeho 50-tych narodenín dňa 07.09.2019 s podmienkou 

uhradenia záväzkov voči obci Zborov v termíne do 05.09.2019 a zloženia kaucie vo výške  

500 EUR. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 5, Proti – 1, Zdržal sa – 0 

 

12. Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

- Pán Marcinek, ktorý vyjadril nespokojnosť obyvateľov časti Podhradie s vybudovaním 

kompostoviska. 

- starosta, ktorý sa vyjadril k požiadavkám občanov. Uviedol, že situácia s triedením odpadu  

je v našej obci katastrofálna. Uviedol, že projekt podaný ešte nebol. Ubezpečil, že ak sa v budúcnosti 

bude v obci zriaďovať kompostovisko uskutoční sa aj diskusia k tejto téme, aby sa obyvatelia 

dozvedeli všetky potrebné informácie a vysvetlia sa všetky technológie ako kompostovisko funguje.  

- Pán Marcinek sa zaujímal, či sa na ul. Podhradie bude rekonštruovať druha polovica ulice, kde sa 

momentálne práce ukončili. 

- Starosta uviedol, že momentálne sa nasmerovali peniaze, kde je to nevyhnutné, nakoľko spomínaná 

časť je v dobrom stave. Ubezpečil, že určite sa zrekonštruuje aj druhá časť ulice.  

- Poslanec A. Horbaj vysvetlil, že v obci sa všetky ulice rekonštruujú z financií obce, preto sa práce 

uskutočňujú postupne a každý rok sa vyberú konkrétne ulice.  

- Poslanec E. Dvorščák pripomenul, že v pondelok začína školský rok a bolo prisľúbene, že na moste 

bude dozor. 

- Poslanec A. Horbaj sa zaujímal, aký je harmonogram rekonštrukcie ciest a prečo sa ukončili práce 

čistenia potokov. 

- Starosta uviedol presný harmonogram asfaltovania ciest a k čisteniu brehov potok, uviedol, že práce 

boli len prerušené a budú pokračovať. 

- Poslanec Dvorščák upozornil na problém s vypaľovaní v obci, možno je potrebná osveta. 
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- Starosta uviedol, že ako obec môžeme udeľovať pokuty, súvisí s tým priestupkové konanie, ktoré 

je časovo náročné. Uviedol, že niekoľko obyvateľov už bolo upozornených, ako náhle nám bol tento 

problém nahlásený. 

- Poslanec M. Minčák sa zaujímal, kto  je zodpovední za zrazenú zver na cestách. 

- Starosta uviedol, že za odpratanie zvery je zodpovedný správca cesty. 

- Poslanec M. Minčák sa zaujímal o situáciu s kosením ihriska, upratovaním a rekonštrukciou TJ. 

- Starosta mu vysvetlil situáciu s prideleným zamestnancami na tieto práce. K rekonštrukčným 

prácam TJ uviedol, že je to na samostatnú debatu a musia sa prediskutovať všetky potrebné úpravy 

a dohodnúť postup. 

- starosta informoval prítomných o návšteve prezidentky SR, ktorá má dňa 13.9.2019 v súvislosti 

s projektom O MAMA navštíviť obec Zborov. Uviedol, že konkrétne program ešte nie je 

dohodnutý. 

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

 

13. Návrh na uznesenie 

 

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

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

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XIII. 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 30.08.2019 

 

 

 


