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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 XXXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 22.04.2021 

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 

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

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

poslankyňu Máriu Kaňuchovú a poslanca Slavomíra Gefferta. 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 Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov Mgr. Matúša Minčáka 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. Správa o výsledku kontroly – správa a ochrana majetku, náležitosti zriaďovacích 

listín 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko predniesol a podrobne vysvetlil správu o výsledku 

kontroly – správa a ochrana majetku, náležitosti zriaďovacích listín, 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 Správa o výsledku kontroly – správa a ochrana 

majetku, náležitosti zriaďovacích listín 

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

 

5. Záverečný účet obce za rok 2020  
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Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce ku záverečnému účtu obce za rok 2020 

 

Správu predložila Ing. Renáta Kurucová a uviedla, že materiál bol každému poslancovi 

odoslaný včas, bol prerokovaný na OR a finančnej a majetkovej komisii, kde odporučili záverečný 

účet obce a celoročné hospodárenie schváliť. Prítomným poskytla informácie o záverečnom účte 

a hodnotiacej správe, ktoré sú súčasťou tejto zápisnice. Podrobne vysvetlila predložené návrhy 

a spôsob ich vypracovania. Zároveň pripomenula poslancom, že podľa zákona prebytok 

rozpočtového hospodárenia obce vrátane finančných operácii je potrebné rozdeliť do rezervného 

fondu a finančných fondov, ale nakoľko obec nemá žiadne finančné fondy, celý prebytok 

rozpočtového hospodárenia sa presúva na rezervný fond, čo je potrebné tiež schváliť.  

Odborné stanovisko k ZÚ predložil hlavný kontrolór obce J. Rusiňko. Uviedol,  

že záverečný účet obce obsahuje všetky náležitosti a zákonné povinnosti a taktiež bola dodržaná 

jeho štruktúra. Na základe vykonaného posúdenia a vyhodnotenia odporúča OZ predložený návrh 

záverečného účtu obce za rok 2020 schváliť.  

Starosta vyjadril poďakovanie finančnému oddeleniu za precíznu prípravu materiálov.  

Vyjadril svoj názor k minuloročnému finančnému vývoju. Následne otvoril diskusiu 

k predloženým materiálom. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov k predloženým návrhom, starosta 

ukončil diskusiu a vyzval prítomných k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje   

- záverečný účet obce Zborov za rok  2020 a celoročné hospodárenie obce Zborov v roku 

2020 bez výhrad. 

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

216 448,82 eur. 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zborov za rok 2020. 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie hodnotiacu správu k plneniu 

programového rozpočtu obce Zborov za rok 2020. 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie schodok rozpočtového 

hospodárenia obce vo 948,71 eur. 

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

Materiály Záverečný účet obce Zborov za rok 2020, Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce 

podľa programov k 31.12.2020 a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

obce Zborov sú v prílohe zápisnice. 

 

6. Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach 

 

Informácie poskytol ekonóm Spojenej školy Ing. Marek Horbaj, ktorý vysvetlil, že ide 

o aktualizáciu VZN o príspevkoch v školských jedálňach. Uviedol, že návrh VZN spolu so 

sprievodnou správou bol včas každému odoslaný. Cieľom je zmena ceny stravy z dôvodu kúpy 

stroja na balenie stravy a k nemu potrebného materiálu, čím stúpli režijné náklady na stravu. 

Zároveň vyjadril nespokojnosť zamestnancov Spojenej školy Zborov s nemožnosťou odoberať 

zabelenú stravu v prípade, že sa nemôžu zúčastniť obedu priamo v škole.   
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Starosta obce uviedol, že nakoľko sú tam isté nezrovnalosti tento návrh VZN sa stiahne  

z rokovania OZ, pretože toto nie je miesto kde sa majú tieto problémy riešiť. Je potrebné sa 

dohodnúť a následne predložiť návrh VZN.  

Ekonómka obce Janka Bukovská uviedla, že pokiaľ sa neschváli predložené VZN, tak stravu 

zo školy, ktorú doberajú zamestnanci OcÚ nemôže škola obci vyfakturovať, a preto požiadala, aby 

sa VZN schválilo ako sa predkladá a následne nech si danú situáciu prediskutujú a vyriešia v škole 

a po ich dohode predložia ďalší návrh na doplnenie VZN na nasledujúcom OZ. 

Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Poslanci vyjadrili súhlas 

s predloženým návrhom a preto sa následne pristúpilo k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2019 

o príspevkoch v školských zariadeniach. 

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

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach je v prílohe 

zápisnice. 

 

7. Rozpočtové opatrenia 

 

Starosta obce uviedol, že na dnešné zasadnutie OZ sa predkladajú tri rozpočtové opatrenia. 

Odovzdal slovo ekonómovi školy a ekonómke obce Zborov. 

Ekonóm Spojenej školy M. Horbaj vysvetlil návrh RO č. 12/2021, ktoré sa týka povoleného 

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

odoslaný. Vysvetli, že sú to 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. 12/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila návrh RO č. 13/2021, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 3 775,00 EUR. Uviedla, že 

materiál bol každému včas odoslaný a týka sa dotácií. 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. 13/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila návrh RO č. 14/2021, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 10 311,00 EUR. Uviedla, že 

materiál bol každému včas odoslaný. Ekonómka J. Bukovská, starosta obce a prednosta OcÚ 

podali vysvetlenia k jednotlivým presunom.  

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii. Poslanec Ing. Miroslav Balon upozornil a zároveň 

poprosil o aktuálnu informáciu o rezervnom fonde. Požiadal, aby sa pri každých presunoch 

poskytla aj táto informácia. Uviedol, že je dôležité, aby sme to vedeli, pretože je naplánovaných 

mnoho projektov.Nakoľko už neboli žiadne otázky a pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 14/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 
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8. Žiadosti fyzických /právnických osôb  

 

2. Žiadosť Patrície Motykovej o zníženie mesačného nájmu. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ. 

Starosta podal bližšie informácie a vyzval k diskusii, ale keďže neboli žiadne námietky a 

diskusné príspevky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje znížene nájmu, na základe žiadosti 

nájomníčky Patrície Motykovej – PAŤA, za prenajaté nebytové priestory v objekte Obvodného 

zdravotného strediska v obci Zborov, zapísanom Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym 

odborom na LV č. 1 127, nachádzajúcom sa na parcele C KN 238/1, k. ú. Zborov, so súpisným 

číslom 420, na adrese Lesná 4, 086 33 Zborov, vo výške 60 % a to za obdobie I. kvartálu 2021.  

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

 

1. Žiadosť Rastislava Jurašiho o zníženie výšky nájmu za I. štvrťrok 2021. Žiadosť prečítal 

prednosta OcÚ. Starosta podal bližšie informácie a vyzval k diskusii, ale keďže neboli žiadne 

námietky a diskusné príspevky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť o zníženie nájmu, na základe 

žiadosti nájomníka Rastislava Jurašiho – STUDIO RECORDS, za prenajaté nebytové priestory 

v objekte Obvodného zdravotného strediska v obci Zborov, zapísanom Okresným úradom v 

Bardejove, katastrálnym odborom na LV č. 1 127, nachádzajúcom sa na parcele C KN 238/1, 

k. ú. Zborov, so súpisným číslom 420, na adrese Lesná 4, 086 33 Zborov, vo výške 60 % a to 

za obdobie I. kvartálu 2021. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 1 

 

3. Žiadosť Zlatice Gulákovej o odpustenie nájomného z dôvodu núdzového stavu a nariadených 

opatrení pre zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19. Žiadosť prečítal prednosta OcÚ. Starosta 

podal bližšie informácie a vyzval k diskusii, ale keďže neboli žiadne námietky a diskusné 

príspevky pristúpilo sa k hlasovaniu.. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje znížene nájmu, na základe žiadosti 

nájomníčky Zlatice Gulákovej, za prenajaté nebytové priestory v objekte v objekte Domu 

služieb, zapísanom Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym odborom na LV č. 2 007, 

nachádzajúcom sa na parcele C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným číslom 454, na adrese 

Obrancov mieru 454/10, 086 33 Zborov, vo výške 60 % a to za obdobie I. kvartálu 2021. 

Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

9. Schválenie ŽoNFP 

 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý podal informácie k Výzve na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.  

Informoval, že obec Zborov sa bude v tejto výzve uchádzať o zdroje na projekt s názvom 

„Prestupné bývanie v obci Zborov“. Výstupom projektu bude vytvorenie systému sociálneho 

bývania s prvkami prestupného bývania formou nájomného bývania, od najnižšieho stupňa 

bývania, cez vyššie stupne bývania, pričom jednotlivé stupne budú sprevádzané sociálnou prácou 

s cieľom naučiť členov domácnosti bývať samostatne. Prestupnosť bývania bude obojsmerná, čo 

znamená, že v prípade dodržiavania pravidiel definovaných obcou Zborov postúpia smerom nahor, 

v prípade nedodržiavania smerom nadol. Uviedol, že financovanie bude realizované v zložení 85% 

Európsky fond regionálneho rozvoja, 10% Štátny rozpočet a 5% je spolufinancovanie obce. 

Celkové oprávnené náklady na projekt sú max. 2 500 000,- € s DPH. Maximálna možná podpora  
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je vo výške 2 375 000,- €. Maximálne spolufinancovanie oprávnených nákladov pre obec Zborov 

môže byť do výšky 125 000,- €. 

Informoval, že termín uzavretia výzvy na podávanie žiadostí je 24.5.2021 a bude potrebné 

ešte jedno OZ, kde bude potrebné schváliť  dokument systému prestupného bývania, na ktorom sa 

ešte v súčasnosti pracuje. 

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

pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 - uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie v obci Zborov“ v 

rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy „OPLZ-PO6-SC611-2018-2“, 

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, minimálne 5 

% z celkových oprávnených výdavkov projektu, maximálne do výšky 125 000,- 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 

Po hlasovaní v rámci tohto bodu starosta obce a prednosta OcÚ doplnili informácie o stave 

jednotlivých projektov. Starosta uviedol, že v kostole sv. Žofie sa už začali realizovať jednotlivé 

práce a pokračuje aj prestavba kina na bytový dom na ul. Zákutie. V zdravotnom stredisku sa čaká 

na techniku, momentálne prebiehajú VO a čaká sa aj na kolaudáciu zberného dvora. Informoval 

prítomných poslancov o podpísaní zmluvy na výstavbu materskej školy, ktorá je v súčasnosti na 

kontrole. Prednosta OcÚ uviedol, že bola ukončená VOS na MŠ, do ktorej za zapojilo 6 firiem na 

stavebné práce a 5 firiem na dodávku materiálu. Zvíťazili firma MBC s.r.o. (Mion Building 

Company s.r.o.), ktorá bude uskutočňovať stavebné práce a firma Profi Color, spol. s.r.o., ktorá 

bude dodávať materiál. 

 

10. Návrh na uznesenie 

 

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

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

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

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

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 

 

 

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

 

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

    

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

 

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

 

 

V Zborove, dňa 22.04.2021 


