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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 XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 28.01.2021 

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 

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

PhD. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Ospravedlnil neprítomných 

poslancov Ing. Eduarda Dvorščáka a Andreja Horbaja. 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 – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku Janku Bukovskú a za overovateľov zápisnice 

poslancov Máriu Kaňuchovú a Mariána Štefurika. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov: 

JUDr. Marek Kuruc, Rastislav Juraši a Ing. Miroslav Balon. 

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

 

4. ŽoNFP v rámci výzvy „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových 

úprav“ s kódom OPLZ-PO5-2020-4 

 

Informácie k tomuto bodu  podal Mgr.  Radoslav Slovík, MBA, ktorý vysvetlil cieľ projektu, 

prostredníctvom, ktorého sa má uskutočniť vysporiadanie pozemkov v obci – jednoduché 

pozemkové úpravy. Uviedol, že projekt rieši aj úhradu za geodetické práce a znalecké posudky. 

Vysvetlil hlavný zámer zapojenia sa do tohto projektu. Starosta uviedol, že návrh na zmenu 

územného plánu bol schválený a momentálne beží jeho proces úpravy. Starosta obce vyzval 

poslancov k diskusii.  
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-Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, aký je to spôsob financovania – refundácia alebo 

predfinancovanie? 

-Starosta uviedol, že sa to dá dohodnúť a môže byť aj kombinácia.  

Nakoľko už neboli žiadne otázky a pripomienky, starosta ukončil diskusiu a pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vysporiadanie pozemkov v obci 

Zborov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy „OPLZ-PO5-2020-4“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu, a to min. 5 

% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 8 000,- EUR v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci,  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v 

priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu obce. 

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

 

5. Kúpa motorového vozidla a stroja 

  

Starosta obce informoval o plánovanej kúpe kombinovaného stroja s príslušenstvom, ktorý by 

slúžil na zimnú údržbu a verejnú zeleň. Prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák, PhD. uviedol, že bol 

uskutočnený prieskum trhu a boli doručené cenové ponuky o ktorých informoval poslancov. 

Uviedol, že vybratý stroj je skladom a jeho doručenie je do dvoch týždňov. 

 Ing. Rastislav Feciľák, riaditeľ ZBOR-STAV s.r.o. uviedol, že stroj, ktorý bol zakúpený na 

odmetanie snehu je dobrý, ale v určitých situácia bol nepostačujúci a veľmi zaťažený. V dôsledku 

čoho došlo aj k technickým  problémom. Uviedol, že pri hľadaní nového stroja sa zameralo aj na 

to, aby bol využiteľný aj v lete, napr. na mulčovanie alebo zametanie.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje obstaranie kombinovaného 

motorového stroja s príslušenstvom určeného na zimnú údržbu komunikácií a plôch, ako aj na 

letnú údržbu verejnej zelene. 

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

Starosta obce následne informoval o situácii s osobnými automobilmi, ktoré využíva on 

a údržbári. Uviedol, že automobilu Citroen končí v mesiaci 09/2021 STK a EK a predpokladá sa, 

že ďalšou kontrolou už pre jeho zlý technický stav neprejde. Predložil poslancom dve situácie ako 

vyriešiť tento problém – kúpa nového auta pre údržbárov alebo kúpa nového auta pre OcÚ 

a posunutie existujúceho (Škoda Yeti) údržbárom. Uviedol aké podmienky musí spĺňať kúpa auta 

pre oba prípady. Následne vyzval poslancov k vyjadreniu sa.  

-Poslanec M. Balon podporil návrh kúpy nového vozidla pre OcÚ 

-Poslanec M. Kuruc uviedol, že kúpa auta sa dá vyriešiť aj cez projekt 

-Poslanec Mgr. Matúš Minčák sa zaujímal, kto všetko využíva auto Škoda YETI 
 

Následne sa uskutočnila diskusia a rozpráva medzi poslancami. Nedošlo k úplnej zhode 

v názoroch a preto starosta ukončil diskusiu s návrhom predložiť tento problém na nasledujúcom 

OZ, kde sa rozhodne. 
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6. Rozpočtové opatrenia 

 

Informáciu podala ekonómka obce Janka Bukovská, ktorá uviedla, že na dnešné zasadnutie 

OZ sa predkladá jedno rozpočtové opatrenia. Vysvetlila návrh RO č.01/2021, ktoré sa týka 

povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 15 957,00 EUR. 

Uviedla, že materiál bol každému včas odoslaný. Ekonómka J. Bukovská  a starosta obce podali 

vysvetlenia k jednotlivým presunom.  

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky 

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 1/2021. 

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

Rozpočtové opatrenie č. 01/2021 je prílohou tejto zápisnice. 

 

7. Informácia o projektovej činnosti v roku 2020 

 

Informácie k tomuto bodu podal Mgr. Radoslav Slovík, MBA. Podrobne vysvetlil materiál, 

ktorý bol prítomným poslancov odoslaný. Uviedol, že ide o analýzu, ktorá prezentuje, čo všetko 

sa spravilo, koľko pracovného času si to vyžaduje a akým subjektom sa pomáhalo pri tvorbe 

projektov. Informoval, že čísla nie sú oficiálne a taktiež, že sa vychádzalo z aktuálnej situácie 

a aktuálnych aktivít, ale pritom sa už plánujú aj iné. Poukázal, že situácia na projektovom oddelení 

je neudržateľná a vyžaduje si to personálne posilniť.  

Starosta obce uviedol, že si je vedomý, že v súčasnej situácii je projektové oddelenie 

vyťažené. Každý jeden projekt si vyžaduje množstvo práce a súčasne aj financie. Personálne 

náklady nie sú kryté. Uviedol, že do všetkých výziev sa obec ani nezapojí, pretože to finančne ani 

kapacitne neustojí. 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii. Poslanci a starosta uviedli, že berú na vedomie 

predložené informácie a budú sa touto situáciou zaoberať. Zhodli sa na názore, že ak si to situácia 

vyžaduje je potrebné oddelenie personálne posilniť, ale na základe reálnych výstupov. Uviedol, že 

si to všetko spoločne prejdú, zhodnotia a rozhodnú sa na základe výstupných údajov.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu o projektovej 

činnosti v obci Zborov v roku 2020 a výhľad do roku 2021. 

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

Informácia o projektovej činnosti v obci Zborov v roku 2020 a výhľad do roku 2021 je prílohou 

tejto zápisnice. 

 

8. Zrušenie uznesení 

 

Starosta uviedol, že je potrebné zrušiť dve schválené uznesenia, ktoré následne prečítal 

a vysvetlil dôvod. Vyzval poslancov k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky 

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove ruší uznesenie č. A – XVII.2/2020 zo dňa 

29.01.2020. 

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

 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove ruší uznesenie č. A – XXV.5/2020 zo dňa 

26.06.2020. 

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



4 
 

 

9. Návrh na uznesenie 

 

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

zo XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia zo XXX. zasadnutia OZ  

sú prílohou tejto zápisnice. 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XXX. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 

 

 

 

Starosta obce:   Mgr. Ján   ŠURKALA, PhD.   ............................. 

 

Overovateľ:   Mária  K A Ň U C H O V Á                         ............................. 

    

   Marián   Š T E F U R I K                        ............................. 

 

Zapisovateľka:  Janka   B U K O V S K Á             .............................. 

 

 

 

V Zborove, dňa 28.01.2021 

 


