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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 XXXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 18.02.2021 

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 

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

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

poslanca Slavomíra Gefferta. Uviedol, že poslanec sa zasadnutia zúčastní, ale bude meškať. 

Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.  

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. Uviedol,  

že dôjde k doplneniu bodov č. 6  a č.10, na ktoré sa zabudlo. K predloženému programu neboli 

vznesené žiadne doplnky ani pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo program zasadnutia OZ.  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo zmenu poradia bodov programu zasadnutia OZ.  

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 overovateľov zápisnice 

poslancov Mgr. Matúša Minčáka a Máriu Kaňuchovú. 

 

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 – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko predniesol správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2020, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov 

k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 
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uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

5. Správa o výsledku kontrol  - plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva za rok 2020 

 

Hlavný kontrolór obce J. Rusiňko predniesol Správu o výsledku kontroly – plnenie uznesení 

Obecného zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku za rok 2020, ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne otázky 

a pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie Správu o výsledku kontroly – plnenie uznesení 

Obecného zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku za rok 2020. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

6. Správa o výsledku inventarizácie za rok 2020 

 

Správu o výsledku inventarizácie za rok 2020 podala ekonómka obce Ing. Renáta Kurucová, 

ktorá informovala prítomných poslancov o priebehu a výsledku inventarizácie. Zhodnotila 

jednotlivé body inventarizácie a uviedla, že počas inventarizácie nebol zistený prebytok a ani 

manko. 

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

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Správu o výsledku 

inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku pohľadávok a záväzkov ku 

31.12.2020. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Správa o výsledku inventarizácie majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku 

pohľadávok a záväzkov ku 31.12.2020 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

7. Predloženie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok dotáciu 

 

Starosta obce uviedol, že v rámci tohto bodu vystúpia viaceré osoby, ktoré majú na starosti 

jednotlivé projekty. Počas rokovania tohto bodu programu OZ prišiel poslanec Slavomír Geffert. 

Mgr. et. Bc. Radoslav Slovík, MBA podal informácie k výzve LDI03 na predkladanie žiadostí 

o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, SK – Inklúzia 

Rómov a posilnenie ich postavenia, Nórske granty 2014 – 2021.Vsvetlil cieľ projektu a uviedol 

partnerov, ktorí sa budú podieľať na realizácii oprávnených aktivít projektu. Starosta obce vyzval 

poslancov k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

- predloženie Žiadosti o projekt a jej príloh za účelom realizácie projektu „Podpora a rozvoj 

aktivít MRK v Zborove“ v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia 

Rómov“, SK – Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia, Nórske granty 2014 – 2021, 

ktorého ciele sú v súlade s platnými rozvojovými a plánovacím dokumentmi Prešovského 

samosprávneho kraja, Akčným plánom okresu Bardejov v znení dodatku č.1 a s platným 

Komunitným plánom sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016 – 2022, 

- zabezpečenie realizácie projektu 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. 
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Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

R. Slovík a starosta obce podali informácie k výzve PREDSEDU PSK. Vysvetlili ciele 

projektov, prostredníctvom ktorých chcú získať finančné zdroje na Reedíciu knihy „Zborov: 

dejiny obce a Makovického panstva a Včelia záhrada v obci Zborov – 2. etapa. Starosta obce 

vyzval poslancov k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje 

- predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 na projekt „Reedícia knihy „Zborov: 

dejiny obce a Makovického panstva“ v rámci Výzvy PREDSEDU PSK,  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu, a to min. 20% 

z celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 5 000,- Eur v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

- predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 na projekt „Včelia záhrada v obci 

Zborov – 2. etapa“ v rámci Výzvy MIKROPROGRAM PSK,  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu, a to min. 20% 

z celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 3 000,- Eur v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii, nakoľko neboli žiadne otázky 

a pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

Poslanec M. Minčák podal informácie k výzve 2020/001 z Fondu na podporu športu. Vysvetlili 

cieľ projektu, prostredníctvom ktorého chcú získať finančné zdroje na rekonštrukciu a revitalizáciu 

športového areálu v Zborove. Poslanec M. Minčák uviedol konkrétne plány, ktoré by chceli 

vyriešiť prostredníctvom financií, ktoré by v prípade úspechu získali. Starosta obce podal 

všeobecné informácie ohľadom inštitúcie a konkrétnych postupov, ktoré si budú vyžadovať. 

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

sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

- predloženie Žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

a revitalizácia športového areálu v Zborove“ v rámci Fondu na podporu športu a jeho výzvy 

„2020/001“,  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu, a to min. 50% 

z celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 56 000,- Eur v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

-  uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

 - predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 na projekt „Rekonštrukcia a 

revitalizácia športového areálu v Zborove“ v rámci Výzvy pre región 2021,  

 - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

 - zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu, a to min. 50% 

z celkových oprávnených výdavkov, maximálne do výšky 56 000,- EUR v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 
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Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

8. Plán investičnej a stavebnej činnosti na rok 2021 

  

Starosta obce podal informácie k rekonštrukcii ciest a k problémom, ktoré vznikli pri 

podaných projektoch. Uviedol, že jeden z projektov, do ktorého bola zahrnutá výstavba 

prístupovej cesty k Materskej škole a MK na ul. Mlynská nebude hodnotený. Z tohto dôvodu je 

potrebné prehodnotiť situáciu ohľadom rekonštrukcie ciest v obci a stanoviť priority. Ďalej 

informoval prítomných o stave mosta na ul. Zákutie. Uviedol, že sa uskutočnila obhliadka mosta 

a jeho ohodnotenie. Výsledkom bolo zistenie, že jeho stav je zlý a vyžaduje si rekonštrukciu. 

Vznikla situácia, s ktorou sa minulý rok nepočítalo. Uviedol, že tieto rekonštrukcie je potrebné 

zahrnúť do balíka vyčlenených finančných prostriedkov. 

Ekonómka obce Janka Bukovská uviedla stav v rezervnom fonde a starosta doplnil, že by 

neodporúčal navýšiť financie o viac ako sa dohodli, max. 250 000 Eur, pretože sa nevie predvídať 

ekonomický vývoj. 

Vyzval poslancov k diskusii. Poslanci vyjadril svoje názory a pripomienky. M. Ballon  

a M. Kuruc vyjadrili nesúhlas s vynechaním rekonštrukcie ul. Podhradie II. M. Kuruc uviedol, že 

s p. Simkovou rieši situáciu týkajúcu sa plynových prípojok na ul. Podhradie II.  

Starosta obce následne informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii pohostinstva v areáli 

futbalového ihriska. Uviedol, že k tejto téme sa bude konať osobitné OZ, preto sa na dnešnom 

zasadnutí tejto téme nebudú konkrétnejšie venovať. 

Ing. Rastislav Feciľák, riaditeľ ZBOR-STAV s.r.o. informoval prítomných poslancov o stave, 

fungovaní a súčasnej činnosti firmy ZBOR-STAV s.r.o. Informoval o rozbehnutých činnostiach 

a plánoch na rok 2021. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Plán investičnej a stavebnej 

činnosti na rok 2021. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

9. Rozpočtové opatrenia 

 

Informáciu podala ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že na dnešné zasadnutie OZ sa 

predkladajú dve rozpočtové opatrenia. Vysvetlila návrh RO č.02/2021, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 306 022,00 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, nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky 

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 

02/2021. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenie č. 02/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonóm Spojenej školy Ing. Marek Horbaj vysvetlil návrh RO č.3/2021, ktoré sa týka 

povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Uviedol, že materiál bol 

každému včas odoslaný. Sú to peniaze, ktoré sú nad rámec schválených peňazí. Je tam prenesená 

kompetencia.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 03/2021 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenie č. 03/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 
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Ekonóm Spojenej školy vysvetlil návrh RO č. 04/2021, ktoré sa týka povoleného prekročenia 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 734,00 Eur. Týka sa dobropisu, ktorý sa plánuje 

použiť na energie. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 04/2021. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenie č. 04/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila návrh RO č.05/2021, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 61 972,00 EUR. Uviedla,  

že materiál bol každému včas odoslaný. Týka sa prevodu financií z rezervného fondu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 05/2021 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenie č. 05/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

V rámci RO č.5/2021 došlo v diskusii medzi poslancami k nezhode pri položke nákup auta, 

a preto z tohto dôvodu bola táto položka odčlenená z tohto RO a zaradená do nového RO 

č.06/2021, aby bolo možné o tejto položke samostatne hlasovať.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove neschvaľuje rozpočtové opatrenie č. 06/2021. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 4, Proti – 3, Zdržal sa – 1 

Rozpočtové opatrenia č. 06/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

10. Žiadosti fyzických /právnických osôb  

 

1. Žiadosť TJ Magura Zborov o poskytnutie dotáciu z rozpočtu obce Zborov vo výške 4 850,- Eur. 

Žiadosť prečítal prednosta OcÚ.  

Starosta vyzval k diskusii, ale keďže neboli žiadne diskusné príspevky hlasovalo sa za 

ukončenie diskusie a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť TJ Magura Zborov 

o poskytnutie dotáciu z rozpočtu obce Zborov vo výške 4 850,- Eur. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

2. Žiadosť Miestnej organizácie Matice slovenskej Zborov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Zborov na rok 2021 vo výške 1 500,- Eur. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ. 

Starosta vyzval k diskusii, ale keďže neboli žiadne diskusné príspevky hlasovalo sa za 

ukončenie diskusie a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Miestnej organizácie Matice 

slovenskej Zborov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov na rok 2021 vo výške  

1 500,- Eur. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

3. Prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák, PhD. informoval o doručených žiadostiach o vrátenie 

preddavku za služby v prenajatých nebytových priestoroch v zdravotnom stredisku za obdobie 

IV. - XII. 2020 od jednotlivých nájomcov zdravotného strediska. Uviedol, že nájomcom, 

ktorým boli poskytnuté priestory navrhuje vrátenie preddavku za služby a nájomcom, ktorým 

neboli poskytnuté priestory vrátenie aj nájomného. 
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Starosta vyzval k diskusii, kde poslanci jednohlasne vyjadrili súhlas s predloženým návrhom 

a s požiadavkami v jednotlivých žiadostiach. Následne sa hlasovalo za ukončenie diskusie 

a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

-  uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

 a) odpustenie, v plnej výške, uhradeného nájomného za nebytové priestory a preddavku za 

všetky služby spojené s nájmom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska v obci 

Zborov za II., III., IV. štvrťrok 2020 nasledujúcim nájomníkom: 

Nájomca/Prevádzka Účel 

Mária Kališová  

Mlynská 437/20  

086 33 Zborov  

IČO: 35 522 593 

prevádzka neštátneho zubného laboratória 

Rastislav Juraši - STUDIO RECORDS  

Pod 100 Lipami 421/16  

08633 Zborov  

IČO: 37 580 990 

kancelárske priestory, priestory na umiestnenie 

hudobnej aparatúry, hudobných nástrojov a 

skladovacie priestory 

Anna Kališová  

Pod 100 Lipami 409/13  

08633 Zborov  

IČO: 41552989 

predajňa potravín, lahôdok, cukrárne, 

darčekových predmetov a kvetov (poskytovanie 

reklamných a marketingových služieb) 

Patrícia Motyková – PAŤA  

Ťačevská 602/6  

08501 Bardejov  

IČO: 40692396 

kaderníctvo 

 Dôvodom je skutočnosť, že v danom čase prebiehala komplexná rekonštrukcia objektu pričom 

nájomníkom neboli poskytnuté náhradné nebytové priestory, t. j. došlo k dočasnému 

znemožneniu plnenia predmetu nájomnej zmluvy.  

 b) odpustenie, v plnej výške, uhradeného preddavku za všetky služby spojené s nájmom 

nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska v obci Zborov za II., III., IV. štvrťrok 

2020 nasledujúcim nájomníkom: 

Nájomca/Prevádzka Účel 
IN MEDIC s.r.o. 

Nový sad 930/17  

Bardejov 085 01,  

IČO: 36 505 404 

interná ambulancia 

Balon Consulting, s.r.o.,  

Podhradie 80  

Zborov 086 33  

IČO: 36 510 343 

súkromná ambulancia v odbore všeobecné 

lekárstvo 

Elimed s. r. o.,  

Pod Papierňou 1467/67  

Bardejov 085 01  

IČO: 44 184 875 

súkromná ambulancia v odbore praktického 

lekára pre deti a dorast 

MEDISOR, s.r.o.  

Lesná 4  

Zborov 086 33,  

IČO: 43 872 255 

súkromná ambulancia v odbore všeobecné 

lekárstvo 

VORIS, s. r. o.  

Dlhý rad 1560/2  

Bardejov 085 01  

IČO: 45 994 111 

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – 

špecializovanej ambulancie v špecializovanom 

odbore stomatológia 
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Dôvodom je skutočnosť, že v danom čase prebiehala komplexná rekonštrukcia objektu pričom 

vyššie spomenutí nájomníci v objekte neposkytovali zdravotnú starostlivosť, t. j. došlo k 

dočasnému obmedzeniu plnenia predmetu nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 1. 

 

Poslanec Ing. Eduard Dvorščák požiadal o slovo a predniesol návrh vytvorenia a expedovania 

balíčkov pre seniorov obce v súvislosti so situáciou s COVID-19. Poslanci podporili návrh 

a dohodli sa na kúpe respirátorov. Starosta uviedol, že s týmto nápadom súhlasí, ale je potrebné 

na to vyčleniť financie, preto bude potrebná úprava rozpočtu. Z tohto dôvodu navrhol to 

zapracovať do rozpočtového opatrenia ešte dnes a poprosil ekonómku J. Bukovskú o vytvorenie 

RO. J. Bukovská pripravila RO č. 7/2021, ktoré predniesla. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2021 

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenia č. 06/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Poslanec E. Dvorščák ešte vyjadril pochvalu fungovania súčasnej výučby v škole, najmä 

prístup uč. Tomkovej, ktorá zabezpečuje dištančné vyučovanie v triede, ktorú navštevuje jeho 

dcéra.  

 

11. Návrh na uznesenie 

 

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

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

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

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

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 

 

 

 

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

 

Overovateľ:   Mgr. Matúš M I N Č Á K                              ............................. 

    

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

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana   M A J C H E R O V Á           .............................. 

 

 

 

V Zborove, dňa 18.02.2021 

 


