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

ZÁPISNICA
zo XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 24.10.2019
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
XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Ospravedlnil neprítomných poslancov
Ing. Miroslava Balon, Ing. Eduarda Dvorščáka, Slavomíra Gefferta a Mariána Štefurika. Konštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. Uviedol, že dôjde
k zmene programu. Z dôvodu potrebnej nadpolovičnej väčšiny poslancov dôjde k vynechaniu
niektorých bodov a doplneniu nových.
Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo pôvodný program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo zmenu programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice
poslankyňu Máriu Kaňuchová a poslanca Mgr. Matúša Minčáka.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov:
JUDr. Marek Kuruc, Rastislav Juraši a Andrej Horbaj.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
4. Rozbor hospodárenia obce a Monitorovacia správa k 30.06.2019
Informácie podala ekonómka obce Janka Bukovská, ktorá uviedla, že rozbor hospodárenia obce
a monitorovacia správa boli prerokované na finančnej komisii a obecnej rade. Vysvetlila, že ide
o podrobný prehľad. Je postavený na prehľade príjmov bežných, kapitálových a finančných operácií.
Rovnako sú urobené aj výdavky. Súčasťou RH sú aj úvery, pohľadávky a zostatok na účtoch.
Podrobne vysvetlila oba dokumenty. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky
pristúpilo sa k hlasovaniu.
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje
a) rozbor hospodárenia obce Zborov k 30.06.2019,
b) monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2019.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Rozbor hospodárenia obce Zborov a Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa
programov k 30.06.2019 sú v prílohe tejto zápisnice.
5. Inventarizácia
J. Bukovská uviedla, že inventarizácia majetku bude realizovaná podľa evidenčného stavu
k 31.10.2019. Každému bol e-mailom zaslaný Príkazný list starostu obce Zborov na vykonanie
inventarizácie 2019 a Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie záväzkov a pohľadávok v r. 2019.
Po tomto termíne si vedúci inventarizačných komisií prevezmú z OcÚ inventúrne súpisy. Termín na
vykonanie dielčích inventarizačných komisii je od 10.11.2019 do 28.11.2019. Termín zasadnutia ÚIK
je 05.12.2019 a termín likvidácie vyradeného majetku je do 12.12.2019. Výsledky práce dielčích
inventarizačných komisií a informácia o zasadnutí ÚIK budú prerokované na zasadnutí OZ dňa
13.12.2019.
Starosta vysvetlil účel a priebeh inventarizácie. Vymenoval zloženie jednotlivých
inventarizačných komisií. Následne vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo
sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje príkazný list starostu obce Zborov na
vykonanie inventarizácie za rok 2019.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0.

Príkazný list starostu obce Zborov na vykonanie inventarizácie 2019 a Príkaz na vykonanie riadnej
inventarizácie záväzkov a pohľadávok v r. 2019 sú v prílohe tejto zápisnoce.
6. Výročná správa obce Zborov za rok 2018
Informácie podala J. Bukovská, ktorá uviedla, že tento bod bol aj súčasťou OR. Podrobne
vysvetlila predloženú správu. Informovala poslancov, že materiál bol odovzdaný audítorke, ktorá
vykonáva audit obce. Výsledky budú poskytnuté po ukončení auditu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie výročnú správu obce Zborov za
konsolidovaný celok za rok 2018.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Výročná správa obce Zborov za rok 2018 je v prílohe tejto zápisnice.
7. Rozpočtové opatrenia
K RO 13/2019 podala informácie ekonómka obce Jana Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku
28 197,00 Eur. Podrobne vysvetlila rozpočtové zmeny. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli
žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
K RO 14/2019 podala informácie ekonómka obce Jana Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku
309 242,00 Eur. Podrobne vysvetlila rozpočtové zmeny. Ekonóm Spojenej školy Ing. Marek Horbaj
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vysvetlil položky v RO, ktoré sa týkali školy. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne
pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 14/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
8. Projekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov
Informácie o vyhlásenej výzve podal starosta obce a podrobne vysvetlil daný projekt a jeho
podmienky. Uviedol termín podania projektu a potrebu uznesenia pre zapojenie sa do projektu.
Starosta vyzval poslancov k diskusii.
Poslanec M. Minčák sa zaujímal, čo sa plánuje spraviť s domom, ktorý obec kúpila. Starosta
uviedol, že sa zbúra. Nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v
obci Zborov – II. etapa“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy „OPLZ-PO6SC611-2019-1“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu a to min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 16 000,- EUR, v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
9. Správa z finančnej kontroly na mieste č. 32 – B820/2019 – SBPMR z Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Starosta informoval o uskutočnenej kontrole z Ministerstva dopravy SR, ktorá sa týkala overenia
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia verejných
financií. Informoval o postupe, priebehu a výsledku danej kontroly.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie návrh správy z finančnej kontroly
na mieste č. 32 – B820/2019 – SBPMR z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja, odbor ekonomiky bývania.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
10. Informácia o zasadnutí Komisie finančnej, majetkovej a pre podnikateľskú činnosť pri
OZ Zborov
Dňa 15.10.2019 zasadala Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť. Správu
o činnosti komisie podala predsedníčka komisie M. Kaňuchová.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie
finančnej, majetkovej a pre podnikateľskú činnosť pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa –0

3

11. Informácia o zasadnutí Komisie pre kultúru a cestovných ruch pri OZ Zborov.
Dňa 30.09.2019 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Komisie pre kultúru a cestovný ruch. Správu
o činnosti komisie predniesol predseda komisie R. Juraši.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie
pre kultúru a cestovný ruch pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa –0
12. Informácia o aktuálnom riešení projektov

Starosta uviedol, že vypracoval materiál zachytávajúci prehľad podaných projektov a ich stav,
a projektov do ktorých má obec záujem sa zapojiť. Rozdal materiál prítomným poslancom a vysvetlil
jednotlivé projekty.
Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k ďalšiemu bodu
programu OZ.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu starostu obce
o aktuálnom stave riešenia projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných
grantových alebo dotačných schém.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
13. Informácia o stave nedoplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci
Zborov k 30.06.2019
Starosta predložil a vysvetlil Informáciu o stave nedoplatkov za KO, ktorú vypracoval Ing. Pavol
Bašista. Uviedol, že sa predkladá v súlade s opatreniami obce, ktoré boli prijaté 07.11.2011 a ktoré
boli zaslané NKÚ SR – expozitúre Prešov. Informoval o počte dlžníkov a výške dlhu k 30.06.2019.
Uviedol že ide o problematickú oblasť obce.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Informácia o stave nedoplatkov
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Zborov k 30.06.2019.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Informácia o stave nedoplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Zborov
k 30.06.2019 je prílohou tejto zápisnice.
14. Správa o výsledku kontroly – prešetrenie zmlúv uzatvorených na Spojenej škole Zborov
v období od 01.01.2016 do 31.12.2018
Správu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko. Uviedol, že kontrola sa uskutočnila
podľa schváleného plánu kontrol. Informoval prítomných poslancov o priebehu a výsledku kontroly.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Správa o výsledku kontroly –
prešetrenie zmlúv uzatvorených na Spojenej škole Zborov v období od 01.01.2016 do 31.12.201.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Správa o výsledku kontroly – prešetrenie zmlúv uzatvorených na Spojenej škole Zborov v období
od 01.01.2016 do 31.12.201 je v prílohe tejto zápisnice.
15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
Správu predniesla riaditeľka školy Mgr. I. Clementová. Uviedla, že správa zahŕňa celý život
školy za minulý školský rok. Je to komplexný a rozsiahly dokument. Zahŕňa všetky zložky – základnú
4

školu, materskú školu a základnú umeleckú školu. Správa bola prerokovaná na Rade školy
a zastupiteľstvo ju musí schváliť. Správa bola každému odoslaná e-mailom na nahliadnutie
a prečítanie si. Je dodržaná štruktúra, ktorá je predpísaná a do konca roka 2019 musí byť zavesená na
stránke školy v zmysle zákona.
uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o výsledkoch a
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy Zborov za školský rok 2018/2019.

-

Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
je v prílohe tejto zápisnice.
16. Žiadosti
1. Žiadosť Dávida Buchalu o odkúpenie pozemku. Žiadosť prečítal starosta a uviedol, že žiadosť sa
presúva na najbližšie OZ, nakoľko momentálne o tejto žiadosti nie je možné rozhodnúť, pretože
je potrebná 3/5 väčšina poslancov.
2. Žiadosť Ing. Václava Džavana o preplatenie finančnej ujmy – nepredvídaných a vyvolaných
nákladov súvisiacich s rekonštrukciou miestnej komunikácie na ul. Podhradie v Zborove. Žiadosť
prečítal p. Bukovská. Starosta obce uviedol, že každému občanovi sa snažilo vyhovieť
v maximálnej možnej miere. Poslanec A. Horbaj vyjadril nesúhlas s touto žiadosť a uviedol, že
bolo mnoho obyvateľov, ktorí si museli upraviť nájazd k svojmu domu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove neschvaľuje žiadosť Ing. Václava Džavana, bytom
Podhradie 18, 086 33 Zborov o preplatenie finančnej ujmy – nepredvídaných a vyvolaných
nákladov súvisiacich s rekonštrukciou miestnych komunikácií na ul. Podhradie v Zborove.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0

3. Žiadosť Márie Kališovej o odpustenie nájmu a spotreby energie z prenajatých priestorov. Žiadosť
prečítala p. Bukovská. Starosta vyzval poslancov k diskusii. Nikto z prítomných poslancov nemal
k podanej žiadosti námietky a vyjadrili súhlas.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Márie Kališovej, bytom Mlynská
437/20, 086 33 Zborov o odpustenie nájomného a 60 % nákladov za spotrebované energie v
prenajatých nebytových priestoroch v objekte Obvodného zdravotného strediska v obci Zborov za
obdobie 01.04.2019 – 31.08.2019. Dôvodom je závažná životná situácia spôsobená dlhodobou
práceneschopnosťou žiadateľky.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0

4. Žiadosť Pavla Kocureka o odkúpenie pozemku. Žiadosť prečítal starosta a uviedol, že žiadosť sa
presúva na najbližšie OZ, nakoľko momentálne o tejto žiadosti nie je možné rozhodnúť, pretože
je potrebná 3/5 väčšina poslancov.
5. Žiadosť Miestneho spolku Červený kríž v Zborove o prenájom kultúrneho domu a odpustenie
poplatkov za prenájom a s tým súvisiacich úhrad. Žiadosť prečítala p. Bukovská. Starosta uviedol,
že žiadosť bola prerokovaná aj na OR a minulý rok mali odpustené poplatky. Informoval
poslancov, že MS ČK počas roka nedostal od obce žiadnu finančnú pomoc. Vyzval poslancov
k diskusii. Poslanec A. Horbaj uviedol, že akciu Silvestrovská veselica organizujú na úkor
vlastného voľného času a pre Zborovčanov. Vstupné, ktoré je minimálne, pokryje náklady na
občerstvenie. Nikto z prítomných poslancov nemal k podanej žiadosti námietky a vyjadrili súhlas.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť miestneho spolku Slovenského
Červeného kríža o odpustenie nájomného a nákladov za spotrebované energie v priestoroch
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Kultúrneho domu v Zborove na spoločenskú akciu „Silvestrovská veselica“, ktorá sa uskutoční
dňa 31.12.2019. Obecné zastupiteľstvo zároveň súhlasí s odpustením nájmu a spotrebovanej
energie na rovnakú spoločenskú akciu v rokoch 2020-2021.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
6. Žiadosť Michala Lukáča o ukončenie nájomnej zmluvy a úhradu nákladov vzniknutých pri
stavebných úpravách priestorov. Žiadosť prečítala p. Bukovská. Starosta uviedol, že žiadosť bola
prerokovaná aj na OR a členovia odporúčajú predložiť súhlas vlastníka priestorov so stavebnými
úpravami a doklady vynaložených nákladov. Milan Sliva uviedol, že od obce písomný súhlas
nemal. Starosta vyzval poslancov k diskusii. Poslanec M. Kuruc uviedol, že žiadosť nie je možné
schváliť. Poslanci môžu len odporučiť alebo poveriť starostu rokovaním s nájomcom o ďalšom
postupe. Poslanci sa zhodli na potrebe predloženia dokladov poukazujúcich vynaložené náklady.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie výpoveď Michala Lukáča, bytom
Pod 100 Lipami 410/14, 086 33 Zborov., IČO: 46179755, z nájmu nebytových priestorov v Dome
služieb.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove poveruje starostu obce rokovaním s nájomcom
nebytového priestoru v objekte Domu služieb Michalom Lukáčom, bytom Pod 100 Lipami 410/14,
086 33 Zborov., IČO: 46179755, o spôsobe riešenia ním uplatneného nároku na úhradu nákladov
spojených so stavebnými úpravami, ktoré v danom objekte realizoval.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0

7. Žiadosť EL PRO KAN o schválenie zmlúv o budúcich zmluvách. Žiadosť prečítala p. Bukovská.
Starosta vysvetlil poslancom dôvod. Vyzval poslancov k diskusii. Nikto z prítomných poslancov
nemal k podanej žiadosti námietky a vyjadrili súhlas.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy na
zriadenie vecného bremena v súvislosti s umiestnením elektrického zariadenia a jeho príslušenstva
(trafostanica) na parcelách E KN č. 1343, druh pozemku: trvalý trávny porast, E KN č. 1344, druh
pozemku: trvalý trávny porast, nachádzajúcich sa v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a
zapísaných na LV č. 2 526 v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 36599361 za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho
práva vo výške určenej počtom podperných bodov za cenu 50,- EUR za 1 podperný bod.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
17. Výsledky VOS na nebytový priestor v Dome služieb

Starosta informoval, že do vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca.
Priestory zostávajú prázdne. Poslanec A. Horbaj navrhol zistiť, či susediaci nájomcovia majú záujem
o rozšírenie si priestorov.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie výsledky verejnej obchodnej
súťaže na nebytové priestory vo výlučnom vlastníctve obce Zborov nachádzajúce sa v objekte
Domu služieb, zapísanom Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym odborom na LV č. 2 007,
nachádzajúcom sa na parcele C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 454, na adrese
Obrancov mieru 454/10, 086 33 Zborov, o výmere 29,8 m2, do ktorej sa neprihlásil žiaden
záujemca.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
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18. Založenie neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n.o.
O založení neziskovej organizácie informoval starosta, ktorý uviedol, že organizácia pozostáva
zo 14 okolitých obcí. Vysvetlil dôvody, priebeh a účel založenia tejto organizácie. Poslanec M. Kuruc
vysvetlil dôvod potreby súhlasu OZ. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky
pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje
a) založenie neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n. 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.
b) Mgr. Jána Šurkalu, PhD., starostu obce, do funkcie člena správnej rady neziskovej organizácie
Mikroregión Makovica, n. 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.
c)peňažný vklad obce do neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n. o. vo výške 10 €. d)
Zakladaciu listinu a Štatút neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n. o..
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove poveruje starostu obce podpísaním predloženej
Zakladateľskej listiny a Stanov neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n. o. so sídlom
Lesná 10, 086 33 Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
19. Kúpa nehnuteľnosti – novovytvorenej parcely C KN 423/2 a C KN 424/3
Stanovisko predložil M. Sliva a vysvetlil dôvody kúpy. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli
žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje
a) kúpu nehnuteľnosti – novovytvorenej parcely C KN č. 423/2 o výmere 2 m2, druh pozemku:
záhrada, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 33526567-50/2019 zo dňa 04.09.2019
vyhotoveným Alexandrom Baranom – AlBaGeo od pôvodnej parcely C KN
č. 423 o celkovej výmere 143 m2, druh pozemku: záhrada, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obci
Zborov, okres Bardejov a je zapísaná Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV
č. 557 od vlastníkov Ing. Petra Balona a Kataríny Balonovej, rodenej Hostovej, bytom Fučíkova
30, 085 01 Bardejov za dohodnutú kúpnu cenu 5 EUR / m2,
b) kúpu nehnuteľnosti - novovytvorenej parcely C KN č. 424/2 o výmere 4 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 33526567-50/2019 zo
dňa 04.09.2019 vyhotoveným Alexandrom Baranom – AlBaGeo od pôvodnej parcely C KN č.
424 o celkovej výmere 13 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. 557 od vlastníkov Ing. Petra Balona a Kataríny Balonovej, rodenej Hostovej,
bytom Fučíkova 30, 085 01 Bardejov za dohodnutú kúpnu cenu 5 EUR / m2.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
20. Rôzne
Neboli žiadne príspevky, pokračovalo sa v ďalšom bode programu.
21. Diskusia

V diskusii vystúpili:
- Poslanec A. Horbaj sa zaujímal, či budú pokračovať práce čistenia potokov.
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- Starosta uviedol, že práce boli len prerušené a urgujeme na správcov potokov, aby práce
pokračovali. Bola zakúpená nová vlečka k traktoru, musí sa však prispôsobiť k nášmu traktoru.
- Poslanec A. Horbaj upozornil na problém s vypaľovaní v obci.
- Starosta uviedol, že ako obec môžeme udeľovať pokuty, súvisí s tým priestupkové konanie, ktoré
je časovo náročné. Uviedol, že niekoľko obyvateľov už bolo upozornených. Informoval, že sa
pracuje na projekte kompostoviska, aby sa aj takýmto spôsob vyriešil problém s bio odpadom.
- poslanec A. Horbaj sa zaujímal, či sa uvažuje nad komplexným riešení dopravných značiek v obci.
- starosta uviedol, že momentálne nie, pretože projekty, ktoré sa týkajú ciest rátajú aj so značkami
a zvyšok sa doplní, resp. sa uvidí aká bude situácia.
- poslanec M. Kuruc sa zaujímal, kedy dôjde k osvetleniu bočnej ulice na Podhradí. M. Sliva uviedol,
že na ulici sú už osadené stĺpy, ale je potrebné ešte potiahnuť kábel. Starosta uviedol, že sa to bude
riešiť v prvom polroku 2020.
Keďže neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie.
22. Návrh na uznesenie
JUDr. Marek Kuruc, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté uznesenia
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove.
Uznesenia zo XV. zasadnutia OZ sú v prílohe tejto zápisnice.
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Zborove ukončil.

Starosta obce:

Mgr. Ján Š U R K A L A, PhD.

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

Overovateľ:

Mária K A Ň U C H O V Á

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

Mgr. Matúš M I N Č Á K

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

Mgr. Ivana M A J C H E R O V Á

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

Zapisovateľka:

V Zborove, dňa 24.10.2019
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