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

ZÁPISNICA
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 13.12.2019
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
XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Na začiatok si spoločne s poslancami a prítomnými hosťami uctili minutou ticha obete tragédie
v Prešove. Následne privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Ospravedlnil
neprítomného poslanca Slavomíra Gefferta. Uviedol, že poslanci Mgr. Matúš Minčák a Marián
Štefurik sa zasadnutia zúčastnia, ale budú meškať. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. Uviedol, že dôjde
k zmene programu, k doplneniu bodu č. 6.
Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo pôvodný program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo zmenu 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 Andreja Horbaja a Ing. Eduarda Dvorščáka.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov:
JUDr. Marek Kuruc, Rastislav Juraši a Máriu Kaňuchovú.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
Informácie k tomuto bodu podala vedúca ekonomického oddelenia p. J. Bukovská, ktorá uviedla,
že všetky materiály a doklady boli odovzdané audítorke obce Ing. M. Kmeťovej. Podľa zákona
o účtovníctve sú aj obce povinné vykonávať audit a ako obec sme svoju povinnosť splnili. Do konca
roka výsledok auditu musí visieť na stránke RISAM. Prečítala a vysvetlila predloženú správu.
Starosta obce vyzvala poslancov k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa
k hlasovaniu.
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Správu nezávislého audítora z
auditu účtovnej závierky k 31.12.2018.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za –6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0.
5. Správa nezávislého audítora z auditu
a konsolidovanej výročnej správy za rok 2018

konsolidovanej

účtovnej

závierky

Informácie k tomuto bodu podala vedúca ekonomického oddelenia p. J. Bukovská, ktorá uviedla,
že sa vykonáva aj audit konsolidovanej účtovnej závierky a súčasťou musí byť aj výročná správa.
Uviedla, že konsolidácia je potrebná so školou. Prečítala a vysvetlila predloženú správu.
Starosta obce vyzvala poslancov k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa
k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Správu nezávislého audítora
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 a konsolidovanej výročnej správy k
31.12.2018.
Hlasovanie: Prítomní –6 , Za –6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0.
6. Rozpočtové opatrenia č. 15-18/2019

K RO 15/2019 podal informácie ekonóm Spojenej školy v Zborov Ing. Marek Horbaj, ktorý
uviedol, že v tomto rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov. Podrobne vysvetlil rozpočtové zmeny. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli
žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 15/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
K RO 16/2019 podal informácie ekonóm Spojenej školy v Zborove Ing. Marek Horbaj, ktorý
uviedol, že v tomto rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov o čiastku 21 671,00 Eur. Podrobne vysvetlil rozpočtové zmeny. Starosta vyzval k diskusii,
nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 16/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.16/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
K RO 17/2019 podala informácie ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku
64 814,00 Eur. Podrobne vysvetlila rozpočtové zmeny. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli
žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 17/2019.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.17/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
K RO 18/2019 podala informácie ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku
80 533,00 Eur. Podrobne vysvetlil rozpočtové zmeny. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli
žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 18/2019.
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Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.18/2019 je v prílohe tejto zápisnice.
7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č.4/2019 o miestnych daniach
Prednosta obce Mgr. Peter Hudák, PhD. uviedol, že návrh VZN č.4/2019 bol zverejnený na web
stránke obce a na úradnej tabuli. Neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol prerokovaný na
Obecne rade a členovia OR ho odporúčajú schváliť. starosta obce vysvetlil predložený návrh. Uviedol
k akým zmenám došlo a čo viedlo obce k tomu, aby došlo k navýšeniu sadzieb. Následne vyzval
poslancov k diskusii.
Poslanec Ing. Miroslav Balon vyjadril podporu predloženému návrhu. Uviedol, že zvýšenie je
primerané, ak je to už do konca volebného obdobia. Nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo
sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
o miestnych daniach.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadeniač.5/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na
území obce Zborov.

Ekonómka obce J. Bukovská uviedol, že návrh VZN č.5/2019 bol zverejnený na web stránke
obce a na úradnej tabuli. Neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol prerokovaný na Obecnej
rade a členovia OR ho odporúčajú schváliť. Uviedla, že návrh VZN bol vypracovaný spolu so školou
a vychádzalo sa z potrieb jednotlivých zložiek originálnych kompetencií. Predložený návrh podrobne
aj s ekonómom školy M. Horbajom vysvetlili prítomným poslancom. Starosta vyzval poslancov
k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení
zriadených na území obce Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
9. Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2017 o podmienkach prideľovania
obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných
bytoch v obci Zborov.

Informácie uviedol starosta obce, ktorý vysvetlil predložený návrh. Uviedol, že po uskutočnenej
kontrole z Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo potrebné uskutočniť určité zmeny v účtovaní
zábezpeky. Aby sa predišlo zmenám sumy zábezpeky v obecných nájomných bytov bol vytvorený
doplnok k VZN č.1/2017. Návrh doplnku bol zaslaný aj na ministerstvo, ktoré ho schválilo. Starosta
následne vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu
nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa –0
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č.1/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Zborov.
Po tomto bode sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutie OZ poslanec Ing. Miroslav Balon.
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10. Úprava cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Vedúci stavebného oddelenia Milan Sliva predložil návrh zmien ceny stočného a odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Starosta doplnil, že nejde o zvýšenie stočného
z dôvodu zisku, ale došlo k zvýšeniu s tým súvisiac faktorov, ako je zvýšenie nákladov na údržbu
vodovodu, ČOV, došlo k nárastu cien za energiu a k nárastu mzdy. Vyzval poslancov k diskusii, ale
nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje výšku poplatku za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Zborov s platnosťou od 01.01.2020:
a) pre súkromné osoby – 0,42 EUR/m3,
b) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby – 0,60 EUR/m3
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa –0
Stanovisko zmeny ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je
v prílohe tejto zápisnice.
11. Návrh Rozpočtu obce Zborov na rok 2020 a roky 2021, 2022
Informácie podala ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že návrh bol každému včas
odoslaný a každý z poslancov mal možnosť si ho preštudovať. Bol včas vyvesený na ÚT a web
stránke obce. Každoročne sa predkladá vyrovnaný a je vypracovaný na základe pokynov, zásad
a zákona. Podrobne vysvetlila prítomným poslancom predložený návrh rozpočtu, čo všetko zahŕňa a
zohľadňuje. Uviedla, že súčasťou je aj Programový rozpočet, ktorý je rozdelený na jednotlivé
programy. Vyzvala poslancov k otázkam.
- Poslanec Kuruc sa zaujímal, či sa v rámci položky týkajúcej sa športu rátalo aj s navýšením pre
stolný tenis, nakoľko v nasledujúcom roku je potrebné obnovenie registračiek, čo si vyžaduje sumu
350 Eur.
- Starosta uviedol, že s tým sa v tejto položke nerátalo, ale zahrnie sa to tam a prepracuje sa daná
položka v rozpočte.
- Poslanec E. Dvorščák sa zaujímal, či v rámci položky týkajúcej sa miestneho rozhlasu sa myslelo
aj na jeho rekonštrukciu.
- Starosta uviedol, že v rámci tejto položky sa počíta aj s rekonštrukciou MR v obci. Je to na
zabezpečenie materiálu. Rekonštrukcia MR sa plánuje uskutočniť súčasne s montážou kamerového
systému.
-Poslanec sa E. Dvorščák sa zaujímal, či v položke týkajúcej sa budov, zahŕňa aj budovu bývalej
colnej správy.
- Starosta uviedol, že do tejto položky patrí aj spomínaná budova. Počas roka sa tam plánujú
uskutočniť menšie úpravy, ale obec sa bude snažiť získať aj peniaze z grantov.
Starosta na záver vysvetlil, že podielových daní nie je ešte istá, preto sa k tomu pristupovalo
konzervatívnejšie a radšej sa uskutočnia zmeny počas roka, ak bude potrebné.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu OZ.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje 1. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho
prílohu Programový rozpočet obce na rok 2020 v celkovom objeme:
Bežný rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu: 3 124 599 EUR
Výdavky bežného rozpočtu: 2 880 209 EUR
Kapitálový rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu: 0 EUR
Výdavky kapitálového rozpočtu: 393 927 EUR
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie: 210 197 EUR
Výdavkové finančné operácie: 60 660 EUR
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2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2020, zámery, ciele a merateľné ukazovatele
programov, podprogramov a prvkov.

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie návrh Rozpočtu obce na roky
2021, 2022.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Počas rokovania tohto bodu programu OZ prišiel poslanec Mgr. Matúš Minčák.
12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a roky
2021, 2022
Stanovisko predložil hlavný kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko. Uviedol, že návrh rozpočtu je
spracovaný podľa všetkých pokynov, nariadení a zákonov. Má správnu štruktúru. Všetky zákonné
veci sú dodržané. Neobjavilo sa tam nič, čo by bolo v rozpore so zákonom. Predložil porovnanie
vývoja príjmov a výdavkov od r. 2011. Jeho záverom je odporúčanie tento návrh rozpočtu schváliť.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu Rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Zborov na roky
2020-2022a ka návrhu rozpočtu obce na rok 2020 je v prílohe tejto zápisnice.
13. Výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku obce v roku 2019
Informácie ohľadom inventarizácie predložil prednosta OcÚ P. Hudák, ktorý informoval
prítomných poslancov priebehu a výsledku inventarizácie. Uviedol, že zasadal Ústredná
inventarizačná komisia a likvidačná komisia. Všetok vyradený majetok bol zlikvidovaný. J Bukovská
uviedla, že počas inventarizácie nebol zistený prebytok a ani manko. Zároveň dodala, že sa ešte
uskutoční inventarizácia pohľadávok.
Starosta obce uviedol, že poslankyňa Mária Kaňuchová darovala do Domu smútku clavinolu so
stoličkou a bol zakúpený nový mikrofón. Po uzatvorení darovacej zmluvy a vyfakturovaní
zakúpeného mikrofónu sa oba predmety zaevidujú do majetku obce.
Prednosta OcÚ P. Hudák uviedol, že na základe projektu bola uskutočnená rekonštrukcia obecnej
knižnice. Staré regály boli nahradené novými. Z tohto dôvodu došlo k vyradeniu regálov, tie sú však
ešte zachovalé, ale pre obec prebytočné. Je potrebné určiť cenu, za ktorú ich môžeme predať.
Členovia OR navrhli 10% z pôvodnej ceny – 3,50 Eur/ks.
Starosta vyzval poslancov k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky a poslanci súhlasili
s predloženým návrhom pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje
a) výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku obce za rok 2019,
b) cenu prebytočného dlhodobého hmotného majetku: - 21 kusov knižničných regálov za cenu
3,50 EUR/ks.
Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
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14. Návrh nakladania s majetkom obce
Milan Sliva, vedúci stavebného oddelenia vysvetlil predložený návrh. Uviedol, že ide
o schválenie predaja pozemku Martinovi Mikovi. Prítomným poslancom vysvetlil všetky informácie.
Starosta vyzval k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje predaj parcely CKN 783/5 o výmere 455
m2, druh pozemku ostatné plochy, oddelenej geomet-rickým plánom č. 33526567-68/2019 zo dňa
26.09.2019 vyhotoveným Alexandrom Baranom- - AlBAGeo od pôvodnej parcely CKN 783/1 o
výmere 6 491 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom Bardejov odborom
katastrálnym na LV č. 1 v k. ú. Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred určenému
záujemcovi Martinovi Mikovi, bytom Krátky rad 87/20, 086 33 Zborov za dohodnutú kúpnu cenu
1 820,- EUR (pozostávajúcej zo všeobecnej ceny pozemku určenej znaleckým posudkom číslo
42/2019 zo dňa 16.10.2019 vy-pracovaným Ing. Vladimírom Biľom a úhradou nákladov za
zhotovenie GO plánu a vypracovanie znaleckého posudku) v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
15. Žiadosti

1. Žiadosť Dávida Buchalu o odkúpenie pozemku. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ P. Hudák
M. Sliva vysvetlil aký to je pozemok a uviedol, že je potrebné najskôr schváliť zámer predaja
vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kontrolór obce J. Rusiňko
upozornil, že je potrebné zdôvodnenie osobitného zreteľa. Starosta vyzval k diskusii, nakoľko
neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zámer predaja časti pozemku parcely E KN
4 099/2 o výmere cca. 40 m2 (výmera pozemku bude upresnená GO plánom), druh pozemku: ostatná
plocha, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je zapísaná Okresným úradom
Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 2 526, vopred určenému záujemcovi Dávidovi Buchalovi,
bytom Podhradie 643/103, 086 33 Zborov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že záujemca si na tomto pozemku plánuje vybudovať prístupovú cestu ku
priľahlému pozemku v jeho vlastníctve. Žiadaná časť parcely je pre obec prakticky nepoužiteľná .
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Počas rokovania tohto bodu programu OZ prišiel poslanec Marián Štefurik.
2. Žiadosť Michala Lukáča o ukončenie nájomnej zmluvy a úhradu nákladov vzniknutých pri
stavebných úpravách priestorov. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ P. Hudák a predložil poslancom
vyššie menovaný doručený súpis vykonaných prác a s tým vzniknutých nákladov. Uviedol, že od
obce písomný súhlas nemal. Starosta uviedol, že nájomná zmluva je platná do konca decembra a
vyzval poslancov k diskusii.
Poslanec A. Horbaj informoval o situácii v období, keď p. Lukáč chcel prenajať dané priestory,
pretože bol v tomto období poslancom OZ.
Poslanec M. Kuruc uviedol, že predložený dokument poukazujúci na vykonané práce nie je možné
právne uznať. Je potrebné kvantifikovať náklady a jednotlivé položky. Uviedol, že buď prenajatý
priestor vráti do pôvodného stavu alebo sa nájde nejaký kompromis v zmysle, že obec odkúpi čo
je viditeľné a použiteľné. Je potrebný nejaký doklad, zmluva alebo dohoda, aby sa to dalo
zaúčtovať.
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Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila, že v prípade odkúpenia na základe zmluvy je potrebný aj
posudok.
Poslanci sa zhodli na poveriť starostu rokovaním s nájomcom p. Lukáčom a uskutočniť obhliadku
priestorov.
3. Žiadosť Pavla Kocureka o odkúpenie časti pozemku parcely C KN č. 234/2. Žiadosť prečítal
prednosta OcÚ P. Hudák. Starosta uviedol, že obec plánuje vybudovať prístupovú cestu v rámci
tohto územia. S p. Kocurekom komunikoval a vysvetlil mu danú skutočnosť.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove neschvaľuje žiadosť Pavla Kocureka, bytom na
Stebničku 539/34, 086 33 Zborov o odkúpenie cca. 270 m2 pozemku z parcely C KN č. 234/2 o
celkovej výmere 1 273 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v k. ú.
Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a zapísanej Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym
odborom na LV č. 1, za účelom využívania ako prístupovej cesty k rodinnému domu. Dôvodom
odmietnutia žiadosti je skutočnosť, že obec Zborov plánuje vybudovať prístupovú cestu v rámci
komplexného dopravného riešenia v danom území.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
4. Žiadosť Pavla Stacha o odpustenie dlhu, kompenzácia. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ P. Hudák.
Uviedol, že žiadosť bola prerokovaná na OR a členovia OR neodporúčajú schváliť žiadosť.
Navrhli odpustenie stočného až do nasledujúceho roka, kedy je v pláne zastrešenie ČOV. Starosta
uviedol, že menovaný uviedol, že podmienky vzdialenosti boli dodržané, inač by nebola povolená
výstavba ČOV. Uviedol, že sa rieši vysporiadanie pozemkov, aby mohla byť uskutočnená
výstavba parkoviska. Vyzval poslancov k diskusii.
Poslanec M. Kuruc uviedol, že rozhodnúť o odpustení dlhu za komunálny odpad môže rozhodnúť
obce. Je však potrebné dať na pravú mieru, čo je možné odpustiť a čo nie.
Poslanci sa zhodli, že čiastočne sú jeho nároky opodstatnené a chápu jeho situáciu, ale požiadavky
sú nadhodnotené. Zhodli sa na podporení návrhu odpustenia poplatku za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Starosta ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje na základe žiadosti Pavla Stacha, bytom
Podhradie 47/45, 086 33 Zborov, odpustenie poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v obci Zborov (tzv. stočné) z nehnuteľnosti – rodinného domu na adrese
Podhradie 47/45, 086 33 Zborov až do nasledujúceho polroka po skolaudovaní stavby SO 02 –
Nadstavba a zastrešenie bloku ČOV pre 1 000 EO.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – ´7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

5. Žiadosť Fortuna SK, a.s. o vydanie vyjadrenia k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie
v priestoroch Bar u Maťa. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ P. Hudák a uviedol, že pokiaľ obec
nemá schválene VZN, nemôže obmedziť prevádzkovanie stávkových hier.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť spoločnosti FORTUNA SK, a. s.,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 881 na vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním
stávkovej kancelárie (príjem kurzových stávok) v prevádzke Bar u Maťa na adrese Zákutie 154/2,
086 33 Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 1
16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020

Hlavný kontrolór obce predložil plán jeho kontrolnej činnosti, ktorú bude vykonávať v priebehu
I. polroka 2020. Uviedol, že plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke. Informoval
poslancov o konkrétnych plánovaných kontrolách a upozornil, že o kontrolu ho môže požiadať aj OZ
a starosta.
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-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2020.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove poveruje hlavného kontrolóra obce vykonaním
kontrol v I. polroku 2020.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
17. Plán zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva obce Zborov v 1.polroku 2020.

Prednosta OcÚ prečítal návrh termínov zasadnutí OZ a OR na II. polrok 2019 a dal priestor
poslancom k pripomienkam. Poslanci sa dohodli na fixnom čase každého OZ a OR o 17. hodine.
Nakoľko neboli už žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje plán zasadnutí Obecnej rady
a Obecného zastupiteľstva obce Zborov na I. polrok 2020.
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.
18. Rôzne


V tomto bode vystúpili:
Starosta obce, ktorý informoval poslancov o návrhu pomoci ľudom, ktorých zasiahla tragédia
v Prešove. Uviedol, že obec za každého občana prispeje vo výške 1 Eura na zriadený transparentný
účet mesta Prešov. Podal návrh vyhlásenia verejnej zbierky pre obete tragédie v Prešove
a vysvetlil prítomným všetky potrebné informácie a podmienky zbierky. Starosta vyzval
k diskusii, nakoľko neboli žiadne pripomienky a poslanci podporili tento návrh, pristúpilo sa
k hlasovaniu.

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky s
názvom „Pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove“ s týmito podmienkami:
a) usporiadateľ zbierky: obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 00322741;
b) účel dobrovoľnej zbierky: získanie finančného prostriedkov na pomoc osobám postihnutým
mimoriadnou udalosťou, ktorá vznikla dňa 06.12.2019 na Mukačevskej ulici v dôsledku výbu.chu v
bytovom dome č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove;
c) spôsob konania dobrovoľnej zbierky: dobrovoľným príspevok do pokladne Obecného úradu v
Zborove a pokladnice rímskokatolíckej Farnosti sv. Margity Antiochijskej v Zborove s označením
„dobrovoľná zbierka“ a následným vkladom celkovej vyzbieranej sumy na transparentný účet SK90
7500 0000 0040 0859 1229, ktorý na tento účel zriadilo mesto Prešov;
d) prerozdeľovanie výťažku dobrovoľnej zbierky: Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo dňa
11.12.2019 Zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na po-moc
osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019. Tieto
zásady nadobúdajú účinnosť dňa 12.12.2019;
e) doba konania dobrovoľnej zbierky: od 16.12.2019 do 15.01.2020.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0


Starosta obce, ktorý uviedol, že je potrebné zvoliť členov do Rady školy pri Spojenej škole Zborov,
pretože skončil mandát cele rady a momentálne sa riešia voľby za každú časť. Navrhol pôvodných
členov a vyzval poslancov k diskusii. Všetci prítomným poslanci súhlasili s návrhom a následne
sa pristúpilo k hlasovaniu.
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje členov Rady školy pri Spojenej škole
Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov:
- 1. Ing. Miroslav Balon,
- 2. Janka Bukovská,
- 3. JUDr. Marek Kuruc,
- 4. Marián Štefurik ml.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0


J. Bukovská, ktorá informovala o pláne kultúrnych a spoločenských akcií v obci Zborov počas
roka 2020. Vysvetlila predložený plán. A následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje kalendár kultúrnych podujatí na rok 2020.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0


Predsedníčka finančnej komisie M. Kaňuchová, ktorá podala správu zo zasadnutia finančnej
komisie, ktoré sa uskutočnilo 04.12.2019.

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu o zasadnutí Komisie
finančnej, majetkovej a pre podnikateľskú činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove, ktoré sa
uskutočnilo 04.12.2019.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0


Predseda stavebnej komisie A. Horbaj, ktorý podal správu zo zasadnutia komisie bytovej,
výstavby, územného plánovania a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo 27.11.2019 z dôvodu
výberu nájomcu do uvoľneného nájomné bytu.

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu o zasadnutí Komisie
bytovej, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove,
ktoré sa uskutočnilo 27.11.2019.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0


Starosta obce, ktorý predložil komplexný prehľad projektov za rok 2019. Uviedol, že vypracoval
materiál, ktorý zachytáva prehľad podaných projektov a ich stav, a projektov do ktorých má obec
záujem sa zapojiť. Rozdal materiál prítomným poslancom a vysvetlil jednotlivé projekty.
19. Diskusia

V diskusii vystúpili:
- Poslanec M. Minčák, ktorý upozornil na zápach na ulici Tehelná. Zaujímal sa, či je každý
z obyvateľov napojený na kanalizáciu. Zároveň upozornil na nepravidelné vyprázdňovanie
smetných nádob na autobusovej zastávke na Podhradí.
- M. Sliva uviedol, že každý z obyvateľov danej ulice je napojený na kanalizáciu. Nemal by tam byť
nikto, kto je napojený na dažďový kanál.
- poslanec E. Dvorščák, ktorý upozornil na nefunkčné osvetlenie sochy sv. Jána
- starosta uviedol, že už to bolo nahlásené. Plánuje sa to opraviť počas inštalovania vianočného
osvetlenia v obci. Je tam potrebné urobiť nové prepojenie na elektrický kábel. Uviedol, že
rekonštrukciu potrebuje celá kaplnka, ale zisťuje sa, koho je to majetok.
- Starosta obce, ktorý oboznámil prítomných poslancov o kúpe a rozmiestnení nádob na zimný posyp.
Uviedol mieste, kde tieto nádoby boli umiestnené.
Keďže neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie.
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20. Návrh na uznesenie
JUDr. Marek Kuruc, predseda návrhovej komisie a prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák, PhD.
porovnali prijaté uznesenia z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove.
Uznesenia zo XVI. zasadnutia OZ sú v prílohe tejto zápisnice.
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XVI. 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 13.12.2019
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