OBEC Z B O R O V
Obecný úrad
Lesná 10, 086 33 ZBOROV
Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 27.12.2019
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. O t v o r e n i e
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Prítomných privítal a ospravedlnil neprítomného poslanca Andreja Horbaja. Následne prítomných
oboznámil s programom rokovania a uviedol, že dôjde k doplneniu bodov – Voľba predsedu
komisie OZ: Komisia bytová, výstavba, územného plánovania a verejného poriadku a bodu Plán
zasadnutí OR a OZ na 1. polrok 2019. K predloženému programu a návrhom doplnenia, neboli
vznesené žiadne doplnky ani pripomienky.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje pôvodný program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0

-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zmenu programu zasadnutia o
doplnenie bodu : „Voľba predsedu komisie OZ : Komisia bytová, výstavby, územného
plánovania a verejného poriadku“
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0

-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zmenu programu zasadnutia o doplnenie
bodu : „Plán zasadnutí OR a OZ na 1. polrok 2018“
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľa zápisnice
Rastislava Jurašiho a Ing. Miroslava Balona.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov:
JUDr. Marek Kuruc, Ing. Eduard Dvorščák a Marián Štefurik.
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4. Návrh rozpočtu obce Zborov na rok 2019 a 2020-2021
Informácie podala ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že návrh bol každému včas
odoslaný na preštudovanie. Bol včas vyvesený na ÚT a web stránke obce. Každoročne sa
predkladá vyrovnaný. Ozrejmila detaily tvorby takéhoto rozpočtu, jeho členenie a možnosti
zmeny. Rozpočet je schvaľovaný ako celok.
- Poslanec M. Balon sa zaujímal ako to vyzerá s prácami na KD.
- Starosta uviedol, že po rozhovore s p. Kotvanom zostávajú len okna, pretože sú už vo výrobe a
ostatné sa ruší.
- M. Horbaj, ekonóm obce, ozrejmil bod rozpočtu týkajúci sa školy (Program 8 - Vzdelávanie) a
vysvetlil jednotlivé body.
- Poslanci sa zaujímali, či sa v rozpočte počíta aj so stravovaní zadarmo pre žiakov školy.
- M. Horbaj, uviedol, že od 1/2019 to platí pre škôlku, bude sa to ešte prepočítavať a riešiť
v priebehu roka. Potraviny prepláca štát, ale režijné náklady obec. Uviedol, že momentálne sa
stravuje cca 300 žiakov a je možný nárast na 600 žiakov. Je však možné zaviesť poplatok za
jedálňu, čím by sa eliminovali žiaci, ktorí nemajú záujem stravovať sa, ale táto situácia sa bude
riešiť od 9/2019, keď to bude aktuálne.
- Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, prečo je v programovom rozpočte v ďalších rokov plánovaný
nižší príjem, stále väčší pokles a či je to záväzné v príjmoch alebo aj v programoch.
- J. Bukovská - ekonómka - uviedla, že je to správne. Je to lepšie vziať konzervatívne a záväzné
je to ako pre exekutívu. OZ môže počas roka meniť a posúvať položky.
- Poslanec M. Kuruc navrhol rozpočet schváliť a počas roka meniť a prispôsobovať si ho
prostredníctvom rozpočtových opatrení.
- J. Bukovská - ekonómka - uviedla, že starosta obce môže v rámci položky peniaze presunúť aj
mimo schválenia OZ.
- M. Horbaj uviedol, že slúži ako ukazovaeľ a neznamená to, že ak je rozpočet schválený musí byť
100% dodržaný.
- Poslanec M. Balon sa zaujímal, či je možné meniť aj ak to nie je v programe.
- J. Bukovská - ekonómka - uviedla, že je to možné, upraví sa program.
- Starosta obce vyjadril, že rozpočet je v princípe správny a počas roka ho môžeme meniť
- Poslanec M. Balon vyjadril, navrhol schválenie rozpočtu, s pripomienkou potrebného
prispôsobenia si ho počas roka programu tohto zastupiteľstva.
- Starosta dal návrh na zmenu rozpočtu – navýšenie rozpočtu z rezervného fondu o 100 tis. € na
kúpu nehnuteľnosti - kapitál. Uviedol, že v súvislosti s projektom na výstavbu novej budovy
materskej škôlky je potrebné vyriešiť prístupovú cestu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje návrh zmeny rozpočtu na rok 2019:
príjmy navýšenie o 100 000,00 € prevodom z rezervného fondu, výdavky navýšenie o 100
000,00 € - nákup nehnuteľností.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0

-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje návrh rozpočtu obce Zborov na rok
2019.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0

-

uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie návrh rozpočtu obce Zborov na roky 2020-2021.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
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Návrh rozpočtu Obce Zborov na rok 2019-2021 a návrh programového rozpočtu Obce
Zborov na roky 2019 - 2021 sú prílohou tejto zápisnice.
5. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2019-2021
Kontrolór obce zo zákona musí urobiť stanovisko. Uviedol, že kontrola musí byť upriamená
na to, či rozpočet bol urobený ako má byť, či sa dodržiava VZN, či je v súlade s metodikou
Ministerstva financií, či bol zverejnený, prejednaný na finančnej komisií a na Obecnej rade.
Z tohto pohľadu je všetko v poriadku. Zákonné veci sú dodržané. Neobjavilo sa tam nič, čo by
bolo v rozpore so zákonom. Uviedol, že vývoj obce je veľmi zdravý a ekonomika veľmi v dobrom
stave.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Zborov na roky 2019 -2021 a k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Zborov na
roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 je prílohou zápisnice.
6. Voľba predsedu komisie OZ : Informácia o zasadnutí komisií OZ: Komisia bytová,
výstavby, územného plánovania a verejného poriadku
Starosta obce uviedol, že poslanec A. Horbaj sa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť
zasadnutí a nakoľko máme rozbehnuté projekty je potrebné aspoň dočasne zvoliť predsedu tejto
komisie.
-poslanec E. Dvorščák navrhol poslanca R. Jurašiho, nakoľko v predchádzajúcom období bol
poslancom OZ a má väčší prehľad o situácii.
-poslanec M. Kuruc uviedol, že je možnosť, ako sa bude poslanec A. Horbaj môcť zúčastňovať
zasadnutí, ale potrebná je úprava zásad odmeňovania poslancov - možnosť vzdať sa odmeny
-starosta uviedol, že túto možnosť lepšie preštudujeme a rozhodneme sa, momentálne je potrebné
schváliť dočasného predsedu
-

uznesenie: OZ v Zborove volí Rastislava Jurašiho za predsedu komisie OZ: Komisia bytová,
výstavby, územného plánovania a verejného poriadku
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
7. Plán OZ a OR na 1.polrok 2019

Starosta uviedol, že je potrebné sa dohodnúť na termínoch konania OZ a OR. Ide o konanie
troch OZ a OR v I. polroku. OR plánovaná vždy v pondelok o 17.00 hod. a OZ vždy vo štvrtok
o 18:00 hod. Predniesol návrh termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zborove: 14.2.2019,
11.4.2019 a 27.6.2018 a termínov zasadnutí Obecnej rady v Zborove: 4.2.2019,1.4.2019
a 17.6.2019.
-

uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje plán zasadnutí OR a OZ na 1.polrok 2019
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0

Termíny zasadnutí Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva Obce Zborov v 1.polroku 2019
sú prílohou zápisnice.
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8. Diskusia
V diskusií vystúpili:
- Starosta obce, ktorý informoval o plánovanom stretnutí so zástupcom spoločnosti, ktorá bude
realizovať rekonštrukciu ciest na ul. Podhradie, Šarišská a Bardejovská. Uviedol, že ul. Zákutie
bude momentálne vypustená z plánu rekonštrukcie z dôvodu naplánovania výstavby chodníka na
tejto ulici. Ďalej informoval o projekte na výstavbu Materskej školy, projekte prechodného
bývania a projekte ÚPSVaR, prostredníctvom ktorého by sa dalo zamestnať pracovníkov na
údržbu obce, kde by obec hradila 20 % z ceny práce. Informoval prítomných o obsadení funkcie
prednostu obce, ktorý by mala nastúpiť od marca 2019 a bude ním Mgr. Peter Hudák, PhD.
- Poslanec JUDr. M. Kuruc, ktorý informoval prítomných o športovom podujatí – Majstrovstva
okresu Bardejov v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnia dňa 12.1.2019 o 10.00 hod. v telocvični
Spojenej školy Zborov.
Keďže už neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie.
9. Uznesenie z 2. zasadnutia OZ
Ing. Eduard Dvorščák, predseda návrhovej komisie a Janka Bukovská porovnali prijaté
uznesenia s prehľadom o hlasovaní.
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ ako aj prehľad o hlasovaní sú v prílohe tejto zápisnice.
10. Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 2. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.
Starosta obce:

Mgr. Ján Šurkala, PhD.

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

Overovatelia zápisnice:

Rastislav Juraši

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

Ing. Miroslav Balon

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

Mgr. Ivana Majcherová

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

Zapisovateľka :

V Zborove, dňa 27.12.2019
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