OBEC Z B O R O V
Obecný úrad
Lesná 10, 086 33 ZBOROV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 14.02.2019
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
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Privítal prítomných poslancov OZ a hostí. Uviedol, že všetci poslanci OZ sú prítomní.
2. Schválenie programu 4. zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. Uviedol, že
program bude doplnený o bod – Zhotovenie sochy sv. Floriána, ktorý bude nasledovať za bod
č. 21. Ďalej uviedol, že v bode Rozpočtové opatrenia je chyba, v rámci tohto budú prerokované
RO č.1, 2, 3, 4/2019.
- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo pôvodný program OZ a schválilo
zmenu programu zasadnutia a doplnenie bodu: „Zhotovenie sochy sv. Floriána“.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice
Máriu Kaňuchová a Mariána Štefurika.
4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov:
JUDr. Marek Kuruc, Ing. Eduard Dvorščák a Ing. Miroslav Balon.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
5. Kontrola uznesenia z 3. zasadnutia OZ dňa 14.01.2019
Kontrolu uznesení previedol starosta obce a konštatoval, že uznesenia boli splnené, resp.
sa priebežne plnia.
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6. Zloženie sľubu poslanca Andreja Horbaja
Novozvolený poslanec OZ A. Horbaj zložili sľub poslanca a vlastnoručne ho podpísal. Starosta obce mu odovzdal osvedčenie o zvolení.
-

uznesenie: OZ v Zborove konštatuje, že
1.1/2019 zvolený poslanec obecného zastupiteľstva A. Horbaj zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 1
Sľub poslancov Obecného zastupiteľstva v Zborove je prílohou tejto zápisnice.
7. Voľba nového predsedu Komisie pre bytovú otázku

Starosta obce uviedol, že nakoľko poslanec A. Horbaj zložil sľub poslanca a bol navrhnutý
za predsedu Komisie bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku môže sa
ujať tejto funkcie.
Poslanec Rastislav Juraši, ktorý bol dočasne navrhnutý za predsedu tejto komisie sa verejne vzdal tejto funkcie.
-

uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu komisie OZ: Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku poslanca R. Jurašiho.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0

-

uznesenie: OZ v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia bytová, výstavby, územného
plánovania a verejného poriadku poslanca A. Horbaja.
Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
8. Informácia predsedu Komisie pre životného prostredia o zasadnutí a záveroch
I. zasadnutia konanej dňa 26.01.2019

Predseda Komisie pre životné prostredie E. Dvorščák uviedol, že dňa 26.01.2019 sa stretla
komisia v plnom zložení. Podal informácie o priebehu zasadnutia a závery z konania tejto komisie, kde sa prejednávali tieto témy: porušenie pravidiel pri ťažbe dreva na mieste Koldorina,
ťažba plynu, separácia odpadu, výrub topoľov na ul. Na Stebníčku a čierne skládky v obci.
-

uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie informáciu predsedu Komisie životného prostredia
o zasadnutí a záveroch 1. zasadnutia komisie konanej dňa 26.01.2019

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
9. Informácia predsedu Komisie pre kultúru a cestovný ruch o zasadnutí a záveroch
I. zasadnutia komisie konanej dňa 11.02.2019
Predseda Komisie pre kultúru a cestovný ruch R. Juraši uviedol, že dňa 11.02.2019 sa stretla
komisia v plnom zložení. Podal informácie o priebehu zasadnutia a závery z konania tejto komisie, kde sa prejednávali tieto témy: úprava termínov a doplnenie kultúrnych podujatí, realizácia 90.výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v obci.
-

uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre kultúru a cestovný ruch o zasadnutí a záveroch 1. zasadnutia komisie konanej dňa 11.02.2019
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Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
10. Riešenie problému s túlavými psami – závery a odporúčania MVDr. Marcinčáka
Starosta informoval poslancov OZ, že zasadnutia OR sa zúčastnil MVDr. Marcinčák, ktorý
vysvetlil situáciu s utrácaním a odchytom psov. Uviedol prítomných do problematiky, ktorá je
veľmi komplikovaná. Sľúbil, že touto situáciou sa bude obec zaoberať, hľadať východisko
a nájsť právny základ.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie informáciu starostu obce o riešení problému s túlavými psami – podľa záverov a odporúčaní MVDr. Marcinčáka

Hlasovanie: Prítomní – 9, Za – 9, Proti – 0, Zdržal sa – 0
11. Informácia starostu o pripravovanom projekte novostavby budovy Materskej
školy - schválenie zámeru účasti na projekte. Informácia o stave a príprave projektu nadstavby v existujúcej budove Materskej školy
Starosta informoval prítomných, že ide o eurofondový projekt cez IROP na ktorom sa už
intenzívne pracuje. Hlavným cieľom tohto projektu je vybudovanie novej budovy materskej
školy s kapacitou 160 žiakov. Podal a vysvetlil všetky základné informácie tohto projektu.
Uviedol, že momentálne je nacenená stavebná časť, ktorá predstavuje 1,4 mil. € a na ktorú sa
dá žiadať až 30 %. Potrebné schváliť žiadosť a realizácie projektu na OZ.
Ďalej uviedol, že situáciu komplikuje už schválený projekt z min. roka, ktorým by sa uskutočnila nadstavba súčasnej MŠ. Uviedol, že v tom čase to bolo najvhodnejšie, lebo IROP mal
veľmi nevýhodné podmienky, teraz sa však situácia otočila. Vysvetlil poslancom situáciu a zaviazal sa, že danú situáciu bude riešiť.
Poslanec E. Dvorčšák sa zaujímal, či nie je problém s vysokým napätím na pozemku, kde
sa stavba chce realizovať. Starosta uviedol, že táto situácia je už vyriešená a nie je tam žiaden
problém.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.5./2019 informácia starostu obce o pripravovanom projekte Novostavby budovy Materskej školy
Hlasovanie: za – 9
- uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje
4.1./2019 – predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Novostavba Materskej
školy
v obci Zborov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy „OPLZ-PO6-SC6122018-1“, 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 100 000,00 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.
Hlasovanie: za – 9
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12. Prerokovanie možného nákupu nehnuteľností – prístupová cesta k novostavbe
materskej školy
Starosta informoval prítomných poslancov OZ o možnosti kúpy nehnuteľnosti a pozemku
na ul. Hlavná, cez ktorý by mohla viesť prístupová cesta k materskej škole. Ide o pozemok p.
B. Hoľpitovej s rozlohou 1300 m2. Uviedol, že je neformálne stanovisko od dopravného inžiniera, ktorý tvrdil, že sú schopní vypracovať aj projektovú dokumentáciu, ktorá je potrebná pri
schvaľovaní prístupovej cesty. Narazili sme na problém a rozbroje v rodine. Uviedol, že je to
v stave riešenia a určite budú ešte hľadať aj iné východiska a riešenia.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.6/2019 informáciu starostu obce o možnom nákupe nehnuteľnosti na ulici Hlavná na účely
zriadenia prístupovej cesty k Novostavbe materskej školy - prístupová cesta k Novostavbe
materskej školy
Hlasovanie: za – 9
- uznesenie: OZ v Zborove odporúča
4.1/2019 starostovi obce pokračovať v rokovaní o kúpnej cene za nehnuteľnosti (dom
a pozemky) na ul. Hlavná a zároveň hľadať alternatívne riešenia prístupovej cesty k areálu
Spojenej školy v Zborove
Hlasovanie: za – 9
13. Informácia starostu obce o pripravovanom projekte prestupného bývania
Starosta uviedol, že Ministerstvo vnútra SR má aktuálne vyhlásenú výzvu na zlepšenie
formy bývania s prvkami prestupného bývania. Vysvetlil myšlienku tohto projektu, ktorým je
poskytnutie možnosti nájomného bývania od najnižšieho štandardu až po najvyšší stupeň. Prestupovanie z jednotlivých úrovni by bolo na základe stanovených podmienok. V rámci toho
projektu by sa možno dokázali vyriešiť bytovky na ul. Zákutie, ktoré by sa zrekonštruovali.
Následne starosta priblížil podmienky a základne informácie o projekte Domov, prostredníctvom, ktorého by si vytypované rodiny mohli postaviť rodinné domčeky.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.7/2019 informácia starostu obce o pripravovanom projekte prestupného bývania
Hlasovanie: za – 9
14. Informácia starostu obce o zimnej údržbe
Starosta informovala o prebiehajúcej zimnej údržbe, ktorá pozostáva z práce ľudí, vykonávajúcich aktivačné práce na MOS, z odhŕňania snehu a úpravy ciest pomocou obecného traktora a prostredníctvom štvorkolky, ktorú sme požičali z hradu a pripevnili k nej pluh – vhodná
na chodníky s čerstvým snehom. Ďalej informoval, že nápomocní počas zimnej údržby sú od
01.02.2019 4 pracovníci a od 01.03.2019 pribudnú ďalší 3 pracovníci cez projekt ÚPSVaR 50j
na dobu 9 mesiacov, počas ktorej bude obec hradiť 20 % mzdy. Uviedol, že si uvedomuje, že
údržba nie je ideálna, ale robí sa čo je v silách. Do budúcna sa zvažuje kúpa stroja a vhodnej
techniky.
Riaditeľka školy uviedla, že situácia je zla aj pri škole, na niektorých miestach je to nepriechodné, pretože sa robia valy.
Poslanec A. Horbaj uviedol, že rovnako zla situácia je aj za školou. Auta, ktoré zásobujú
jedáleň majú problém. Rovnako je problém aj na ulici Školskej, kde je niekedy problém vojsť,
ak je plné parkovisko pred nákupným centrom Makos.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie

4

4.8/2019 informácia starostu obce o zimnej údržbe
Hlasovanie: za – 9
15. Zmeny vo vedení TJ Magura Zborov, pripravovaný snem telovýchovnej jednoty
Informácie poskytol poslanec M. Minčák, ktorý uviedol, že 20.01.2019 sa zvolalo Valne
zhromaždenie TJ, ktoré sa stretlo v oklieštenom zložení. Hlavným dôvodom bola rezignácia
Milana Slivu z postu predsedu. Uviedol, že momentálne sa tejto funkcie ujal on a v súčasnosti
pripravujú ďalšie stretnutie.
Starosta doplnil, že poslanec M. Kuruc vypracoval nové stanovy TJ, pretože boli veľmi
staré a bola potrebná zmena. Uviedol, že zo strany obce bude aj naďalej pokračovať podpora
a pokúsia sa zapojiť aj do projektov na podporu športu.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.9/2019 informáciu poslanca Minčáka a starostu obce o zmenách vo vedení TJ MAGURA
Zborov a o pripravovanom sneme TJ
Hlasovanie: za – 9
16. Prerokovanie zapojenia sa obce do ďalších grantových výziev a stručná bilancia
prebiehajúcich projektov
Starosta uviedol, že grantových výziev do ktorých sa môže obec zapojiť je mnoho, či už
väčších alebo menších. Informoval poslancov o zapojení sa do projektu o vybudovanie MŠ, do
projektu vybudovania kamerového systému, ktoré 100% hradí MV SR, ktoré prechádza do majetku obce. Išlo by kamerový systém, ktorý by končil na osade, vytypovali sme problematické
miesta. Server by bol na obci a polícia by mala 24 hod. prístup na server. Ďalej informoval
o grantových výzvach cez MŽP SR, cez ktoré by sme mohli vyriešiť kompostovisko, rôzne
výzvy cez VÚC alebo Splnomocnenca vlády SR. Starosta uviedol, že sa to bude sledovať a ak
sa do toho oplatí zapojiť, tak sa bude snažiť.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.10/2019 informáciu starostu obce o zapojení sa obce do ďalších grantových výziev
a stručnej bilancii prebiehajúcich projektov
Hlasovanie: za – 9
17. Zapojenie sa obce do projektu „Lepšia obec“ – aplikácia od spoločnosti RESCO
Starosta uviedol, že spoločnosť RESCO poskytuje túto aplikáciu zadarmo, pre nich je to
forma zlepšenia komunity. Vysvetlil hlavný zmysel tejto aplikácie, ktorá umožní komunikáciu
občanov s úradom. Uviedol, že táto aplikácia funguje v obci Likavka a zapája sa do toho Žiar
nad Hronom.
- uznesenie: OZ v Zborove odporúča
4.2./2019 starostovi obce podpísať zmluvu, ktorou sa obec zapojí do projektu „Lepšia obec“ od
spoločnosti RESCO.

Hlasovanie: za – 9
18. Pripravovaná návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity
Starosta uviedol, že je v pláne pozvať Splnomocnenca vlády SR na návštevu do obce, musí
sa to však vhodne naplánovať. Včas sa to oznámi a informujeme Vás o tom. Riaditeľka školy
uviedla, že je možné do tohto zapojiť aj deti a vymyslieť nejaký program.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
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4.11/2019 informáciu starostu obce o pripravovanej návšteve Splnomocnenca vlády pre
rómske komunity
Hlasovanie: za – 9
19. Aktuálne kultúrne a spoločenské podujatia v obci
Starosta informoval prítomných o plánovaných akcia v najbližšom období:
- 23.02.2019 – Farský fašiangový večierok, ktorý organizuje p. farár s kaplánmi,
- 02.03.2019 – farský karneval,
- 22.03.2019 – divadelné predstavenie Ešte raz, ale lepšie,
- 14.04.2019 – tradičná obecná akcia Veľkonočné popoludnie,
- 15.07.2019 – Drevosochárske sympózium,
- 27.07.2019 – Zborovské sladké drevo,
- máj/jún – nohejbalový turnaj.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.12/2019 informáciu starostu obce o aktuálnych kultúrnych, spoločenských a športových
podujatiach v obci
Hlasovanie: za – 9
20. Zápis do 1.ročníka základnej školy
Riaditeľka školy uviedla, že zápis sa uskutoční v prvý aprílový týždeň počas troch dní.
Uviedla, že situácia je kritická, mnohé z detí majú už súrodencov v iných školách a je tu riziko
odchodu. Uviedla, že sa uskutoční aj Deň otvorených dverí a snaha presvedčiť aj z iných obcí.
Starosta uviedol, že v tomto smere je potrebná osveta, aby nám deti neodchádzali preč zo školy,
preto poprosil prítomných členov OZ, aby robili medzi svojimi známymi osvetu škole. Uviedol,
že on sa bude snažiť stretnúť so starostami okolitých dedín a dohodnúť sa na spoločnom obvode
a prilákať k nám detí aj z okolia.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.13/2019 informáciu riaditeľky Spojenej školy Zborov o zápise detí do 1. ročníka základnej školy
Hlasovanie: za – 9
21. Personálne otázky obsadenia obce úradu
Starosta informoval o personálnych zmenách na OcÚ. Uviedol, že od februára nastúpili 4
pracovníci, ktorí sú zamestnaný cez projekt ÚPSVaR - §50j. Vysvetlil presné podmienky
a úlohy zamestnancov. Ďalej uviedol, že zamestnanec Ing. Pavol Bašista sa rozhodol ostať pracovať na OcÚ a od marca nastupuje prednosta obce Mgr. Peter Hudák, PhD. a Valéria Bodíková na post referenta pre kontakt s verejnosťou a z tohto dôvodu je potrebné schválenie zmeny
organizačnej štruktúry.
- uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje
4.2/2019 zmenu organizačnej štruktúry Obecného úradu v Zborove o navýšenie zamestnanca na post referent pre kontakt s verejnosťou od 1. marca 2019
Hlasovanie: za – 9
uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.14/2019 informáciu starostu obce o personálnych otázkach obsadenia obecného úradu
Hlasovanie: za – 9
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22. Zhotovenie sochy sv. Floriána
Starosta poskytol prítomným poslancov informácie a ukážku sochy. Uviedol, že sochu je
plánované umiestniť k Požiarnej zbrojnici. Cena by sa mala pohybovať približne okolo 8 000
€. Uviedol, že na začiatok je potrebná istá suma, aby sa mohlo na soche začať pracovať, približne 3 000 €. Chceli by sme to urobiť tak, že tieto peniaze poskytneme z obce a následne obec
a združenie ŠOK začne zháňať peniaze. Finančný podiel, ktorý ktokoľvek do toho vloží sa pretransformuje do podielovej hodnoty.
- poslanec Balon sa zaujímal, či sa združenie zaväzuje uhradiť zvyšok
- starosta uviedol, že združenie sa bude snažiť, aby zohnalo, čo najviac a ak nie, tak sa bude
premýšľať nad inou možnosťou
- prednosta uviedol, že možnosť ísť cez dobrovoľné príspevky, vyhlásiť výzvu a ten kto prispeje, mal by tam vyryté meno a pod.
- starosta uviedol, že idea je, aby sa z obecných financií čerpalo, čo najmenej
23. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019.
K RO 1/2019 podala informácie ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
o čiastku 163 946,00 €. Uviedla, že materiál bol každému včas odoslaný.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.15/2019 rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie: za – 9
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2019 je prílohou tejto zápisnice.
K RO 2/2019 podala informácie ekonómka obce J. Bukovská, ktorá uviedla, že v tomto
rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
o čiastku 53 590,00 €. Uviedla, že materiál bol každému včas odoslaný.
- uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje
4.3/2019 rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie: za – 9
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019 je prílohou tejto zápisnice.
K RO 3/2019 podal informácie ekonóm školy M. Horbaj, ktorý uviedol, že v tomto rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to zvýšenie prímov na podpoložke rozpočtu a zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu. Uviedol, že
ide o účelovo určené peniaze.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.16/2019 rozpočtové opatrenie č. 3
Hlasovanie: za – 9
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019 je prílohou tejto zápisnice.
K RO 4/2019 podal informácie ekonóm školy M. Horbaj, ktorý uviedol, že v tomto rozpočtovom opatrení ide povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to zvýšenie prímov na podpoložke rozpočtu a zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu. Uviedol, že
ide o účelovo určené peniaze.
- uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje
4.4/2019 rozpočtové opatrenie č. 4
Hlasovanie: za – 9
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019 je prílohou tejto zápisnice.
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24. Informácia o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2018
J. Bukovská predložila Informáciu o odpadovom hospodárstve za rok 2018, ktorú vypracoval Ing. Pavol Bašista. Uviedla, že sa predkladá v súlade s opatreniami obce, ktoré boli prijaté
07.11.2011 a ktoré boli zaslané NKÚ SR – expozitúre Prešov. Informovala o počte dlžníkov,
výške dlhu za rok 2018 a o vývoji nedoplatkov za posledné roky.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.17/2019 Informáciu o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2018
Hlasovanie: za – 9
Informácia o odpadovom hospodárstve obce Zborov je prílohou tejto zápisnice.
25. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko, predniesol správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Nikto z prítomných k nej nemal žiadne
otázky ani pripomienky.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.18/2019 Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2018

Hlasovanie: za – 9
26. Správa o výsledku prešetrenia platnosti všetkých VZN, ktoré boli doteraz prijaté,
resp. na ktorých sa uznieslo OZ v období do 31.12.2018
Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko informoval prítomných o dokončenej kontrole
VZN. Predniesol správu o výsledku a predložil písomný záznam, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Uviedol, že došlo k úprave VZN, kde boli novelizované zákony. Nikto z prítomných k nej
nemal žiadne otázky ani pripomienky.
- uznesenie: OZ v Zborove berie na vedomie
4.19/2019 Správu hlavného kontrolóra o výsledku prešetrenia platnosti všetkých VZN, ktoré boli
doteraz prijaté, resp. na ktorých sa uznieslo OZ v období do 31.12.2018

Hlasovanie: za – 9
27. Žiadosti
V tomto bode boli prerokované tieto žiadosti:
1. žiadosť TJ Magura Zborov o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 4 500,00 € – jarnú časť.
Žiadosť prečítala J. Bukovská.
- uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje
4.5/2019 Žiadosť TJ Magura Zborov o dotáciu z rozpočtu obce na 1. polrok 2019 vo
výške 4 500,00 €
Hlasovanie: za – 9
2. žiadosť MS Zborovčan o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 500,00 €. Žiadosť prečítala
J. Bukovská. Uviedla, že peniaze žiadajú na celoročnú činnosť spevokolu a organizovanie Medzinárodného festivalu zborových spevov.
- uznesenie: OZ v Zborove schvaľuje
4.6/2019 Žiadosť MO MS v Zborove o dotáciu z rozpočtu obce na činnosť spevokolu
Zborovčan na rok 2019 vo výške 1 500,00 €
Hlasovanie: za – 9
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3. žiadosť o poskytnutie sály KD Martina Miku. Žiadosť prečítala J. Bukovská. Starosta
uviedol, že túto žiadosť je potrebné vziať na vedomie, pretože tento termín je nevyhovujúci
a s dotyčným sme to už konzultovali.
- uznesenie: OZ v Zborove neschvaľuje
4.1/2019 Žiadosť Martina Miku o poskytnutie kultúrneho domu na uskutočnenie tanečnej
zábavy
Hlasovanie: za: 9
4. žiadosť o prenájom priestorov v KD Anny Sivákovej. Žiadosť prečítala J. Bukovská.
Starosta uviedol, že dotyčná má záujem o miestnosť nad kuchyňou, ale miestnosť nie je voľná.
- uznesenie: OZ v Zborove neschvaľuje
4.2/2019 Žiadosť Anny Sivákovej o prenájom priestorov v KD
Hlasovanie: za – 9
28. Rozprava
Keďže neboli žiadne príspevky, hlasovalo sa za ukončenie rozpravy.
29. Návrh na uznesenie
M. Kuruc, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté uznesenia s prehľadom o hlasovaní.
Uznesenie z 4. zasadnutia OZ ako aj prehľad o hlasovaní sú v prílohou tejto zápisnice.
30. Ukončenie programu
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 4. zasadnutie OZ ukončil.

Starosta obce:

Mgr. Ján ŠURKALA, PhD.

................................

Overovateľ:

Mária KAŇUCHOVÁ

...............................

Marián ŠTEFURIK

...............................

Mgr. Ivana M A J C H E R O V Á

................................

Zapisovateľka:
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