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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 XXXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 29.03.2021 

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 

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

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

poslanca Ing. Miroslava Balona, Slavomíra Gefferta a Mariána Štefurika. Uviedol, že poslanec 

Ing. Eduard Dvorščák sa zasadnutia zúčastní, ale bude meškať. 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 – 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 

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 Andreja Horbaja. 

Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt čiastkovej obnovy hradu  

 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý uviedol informácie k žiadosti. Predložil projektovú 

dokumentáciu k nahliadnutiu.  

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

pristúpilo sa k hlasovaniu. 
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uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje  - predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 

na projekt „Rekonštrukcia hradu Zborov“ v rámci Výzvy PRE REGIÓN Prešovského 

samosprávneho kraja,  

- 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 21 000,- EUR v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

5. Rozpočtové opatrenia 

 

Informáciu k tomuto bodu podala ekonómka obce Janka Bukovská, ktorá uviedla, že na dnešné 

zasadnutie OZ sa predkladajú štyri rozpočtové opatrenia. Následne ekonóm Spojenej školy  

Ing. Marek Horbaj vysvetlil návrh RO č.8/2021, ktoré sa týka povoleného prekročenia výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov. Uviedol, že materiál bol každému včas odoslaný. Uviedol, že ide 

o peniaze, ktoré sú nad rámec schválených peňazí. Je tam prenesená kompetencia. 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 rozpočtové opatrenie č. 8/2021 

Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenie č. 08/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonóm Spojenej školy vysvetlil návrh RO č. 9/2021, ktoré sa týka povoleného prekročenia 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 902,00 Eur. Uviedol, že materiál bol každému 

včas odoslaný. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii, nakoľko neboli žiadne otázky 

a pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2021 

Hlasovanie: Prítomní – 5, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenie č. 09/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila návrh RO č.10/2021, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 86 718,00 EUR. Uviedla, že 

materiál bol každému včas odoslaný. Uviedla, že sa to týka jednotlivých dotácií. Počas rokovania 

tohto bodu programu OZ prišiel poslanec E. Dvorščák. 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii. Ekonóm Spojenej školy M. Horbaj vysvetlil projekt 

PRIM škola, opísal konkrétne práce, ktoré boli uskutočnené a vymenoval pomôcky, ktoré boli 

zakúpené. Potom čo už neboli žiadne diskusné príspevky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.10/2021 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 1 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila návrh RO č.11/2021, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 77 173,00 EUR. Uviedla, že 

materiál bol každému včas odoslaný. Uviedla, že bude potrebná ešte oprava tohto RO, lebo počas 

dňa došlo k zmenám. Ekonómka J. Bukovská  a starosta obce podali vysvetlenia k jednotlivým 

presunom a položkám. Informácie k položkám týkajúcich sa stavebných prác doplnil výkonný 
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riaditeľ ZBOR-STAV s.r.o. Ing. Rastislav Feciľák. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii, 

nakoľko neboli žiadne otázky a pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2021 

Hlasovanie: Prítomní – 6 , Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

6. Žiadosti fyzických /právnických osôb  

 

1. Žiadosť Pavla Čegiňa o pridelenie parkovacieho miesta pre držitelia preukazu ZŤP. Žiadosť 

prečítal prednosta OcÚ. Starosta obce podal bližšie informácie a vyzval k diskusii, ale keďže 

neboli žiadne diskusné príspevky hlasovalo sa za ukončenie diskusie a pristúpilo sa k 

hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie žiadosť Pavla Čegiňa o 

pridelenie parkovacieho miesta pre držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

2. Žiadosť P. Chomjaka o prenájom verejného priestranstva. Starosta podal bližšie informácie a 

vyzval k diskusii. Poslanec M. Kuruc uviedol že to nie je v kompetenciách OZ, navrhuje to 

vziať na vedomie. Hlasovalo sa za ukončenie diskusie a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie žiadosť Patrika Chomjaka o 

užívanie verejného priestranstva na parcele reg. C KN č. 1 521/3, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie, v k. ú. Zborov, okres Bardejov o výmere 13 m2 za účelom umiestnenia 

predajného stánku so zmrzlinou, ktoré je predmetom dane v zmysle platného Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Zborov č. 4/2019 o miestnych daniach. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

7. Návrh na uznesenie 

 

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

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

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a XXXII. 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 29.03.2021 


