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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 XXXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 21.05.2021 

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 

XXXIV. 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, Slavomíra Gefferta a Mariána Štefurika. Konštatoval, že OZ 

je uznášaniaschopné.  

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. Uviedol,  

že dôjde k vynechaniu bodu č. 6, pretože niektoré materiály pre podanie žiadosti o poskytnutie 

podpory sa ešte pripravujú a z tohto dôvodu bude potrebné sa stretnúť ešte budúci týždeň, pretože 

žiadosť sa musí podať do 31. mája 2021. K predloženému programu a navrhovanej zmene neboli 

vznesené žiadne doplnky ani pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo program zasadnutia OZ.  

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

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

Hlasovanie: Prítomní – 6 , Za – 6, 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 Mgr. Matúša Minčáka. 

 

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 – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

4. Rozpočtové opatrenia 

 

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

Odovzdal slovo ekonómovi školy a ekonómke obce Zborov. 

Ekonóm Spojenej školy Ing. Marek Horbaj vysvetlil návrh RO č. 15/2021, ktoré sa týka 

povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Uviedol, že materiál bol 
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každému včas odoslaný. Vysvetlil, že sa týka dotácie na učebnice a pre MŠ. 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. 15/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 15/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonóm školy M. Horbaj vysvetlil návrh RO č. 16/2021, ktoré sa týka povoleného prekročenia 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Uviedol, že materiál bol každému včas odoslaný. RO sa 

týka poskytnutého finančného daru a presunu financií na kapitál. Vysvetlil dôvod presunu. 

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. 16/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce Janka Bukovská vysvetlila návrh RO č. 17/2021, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 40 180,00 EUR. Uviedla, že 

materiál bol každému včas odoslaný. Vysvetlila predložený návrh, ktorý sa týka sa dotácií a ich 

plnenia. 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. 17/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 17/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila návrh RO č. 18/2021, ktoré sa týka presunov vo 

výdavkoch podľa plnenia. Uviedla, že materiál bol každému včas odoslaný. Spoločne so starostom 

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. 18/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 18/2021 je v prílohe tejto zápisnice. 

 

5. Systém prestupného bývania 

 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý informoval, že obec Zborov sa bude uchádzať o 

zdroje na projekt s názvom „Prestupné bývanie v obci Zborov“. Uviedol, že na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ bol schválené podanie žiadosti o NFP a z tohto dôvodu je potrebné schváliť 

dokument Systém bývania s prvkami prestupného bývania obce Zborov, ktorý bol poslancom 

odoslaný na preštudovanie. Následne predstavil a vysvetlil predložený dokument. Ide o rozsiahly 

27 stranový dokument, ktorý popisuje celý postup prideľovania bytov.  

Uviedol, že základným výstupom ma byť 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, a to 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.  

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii. 
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- Poslanec M. Balon sa zaujímal ako sa to myslím so 7 člennou komisiou a asistentom.  

- Starosta uviedol, že projekt si vyžaduje troch asistentov a vysvetlil náplň danej pozície. Úmyslom 

obce je vybrať takých ľudí, na ktorých sa následne obec vie spoľahnúť aj v budúcnosti (po skončení 

projektu) v zmysle, že prevezme časť bytovej agendy. 

- Poslanec M. Balon sa zaujímal, či je možné zapojiť ich aj do likvidácie skládok a zberu odpadu, 

nakoľko v dokumente sa spomína, že ľudia, ktorí majú dostať byty majú časť práce odrobiť aj na 

stavbe. 

- Starosta uviedol, že projekt o takomto type práce nepojednáva, preto im nemôžeme oficiálne zdať 

takúto prácu, najmä kvôli možnej kontrole. 

- Poslanec M. Kuruc navrhol, aby sa okolo stojísk na odpad urobili oplôtky. 

- Starosta uviedol, že na stojiskách, ktoré budú umiestnené na osade sa plánujú oplôtky. Je to 

v štádiu riešenia. Rozhoduje sa aký materiál sa zvolí, nakoľko bolo navrhnuté pletivo, ale zo 

skúseností vieme, že to v dobrom stave dlho nevydrží.  

- Poslanec M. Balon poukázal na čierne stavby, ktoré sa vytvárajú na osade. Zaujímala sa, či nie 

je možné najprv chatrč zbúrať a následne im prideliť byt. 

- Starosta uviedol, že sa to nedá, pretože ak sa im zbúra chatrč, v ktorej bývajú  nepôjdu inde, ale 

len zostanú na osade. 

- Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, či sa za minulého obdobia búrali na osade čierne stavby. 

- Poslanec Andrej Hrobaj uviedol, že áno a aj poslanci sa boli pozrieť na stav. 

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

 - uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje 

- dokument „Systém bývania s prvkami prestupného bývania obce Zborov“ ktorý bude 

neoddeliteľnou súčasťou pri realizácii 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;  

- a súhlasí so zabezpečením realizácie „Systému bývania s prvkami prestupného bývania obce 

Zborov“ počas realizácie a udržateľnosti projektu. 

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

 

6. Návrh na uznesenie 

 

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

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

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

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

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 

 

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

 

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

 

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

    

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

 

 

 

V Zborove, dňa 21.05.2021 


