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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 XLII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 29.12.2021 

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 

 

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

Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Ospravedlnil neprítomného poslanca 

Ing. Eduard Dvorščák, Andreja Horbaja a poslankyňu Máriu Kaňuchová. Uviedol, že poslanec  

E. Dvorščák sa zasadnutia zúčastní, ale bude meškať. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.  

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. Uviedol, že dôjde 

k doplneniu bodu predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý bude nasledovať po 

bode č. 6. K predloženému programu a k návrhu doplnenia bodu 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 navrhovanú zmenu programu zasadnutia OZ.  

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, 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, Ing. Miroslav Balon a Rastislav Juraši. 

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

 

4. Rozpočtové opatrenia 

 

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

Odovzdal slovo ekonómke obce Zborov Janke Bukovskej a ekonómovi Spojenej školy Ing. Marekovi 

Horbajovi. 



2 
 

Ekonóm Spojenej školy M. Horbaj predložil návrh RO č. 32/2021, ktorý sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov na položke prenesených kompetencií o čiastku 

110 728 Eur a na položke originálnych kompetencií o čiastku 46 032,00 Eur. Uviedol, že materiál bol 

každému včas odoslaný. Následne predložený materiál podrobne vysvetlil po jednotlivých položkách.  

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. 32/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 32/2021 je prílohou tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská vysvetlila návrh RO č. 33/2021, ktorý sa týka povoleného prekročenia 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 249 706,00 Eur. Uviedla, že materiál bol každému 

včas odoslaný. Ide o dotácie, prevažne refundácie projektov. Následne predložený materiál podrobne 

vysvetlila po jednotlivých položkách.  

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. 33/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 33/2021 je prílohou tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská podrobne vysvetlila návrh RO č. 34/2021, ktorý sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 147 883,00 Eur. Uviedla, že materiál 

bol každému včas odoslaný. Vysvetlila všetky presuny po jednotlivých položkách.  

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. 34/2021 

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

Rozpočtové opatrenie č. 34/2021 je prílohou tejto zápisnice. 

 

5. Návrh umorenia nedobytných pohľadávok obce 

 

Ekonómka obce J. Bukovská uviedla, že na základe odporúčania audítorky Ing. Márie Kmeťovej 

a Uznesenia Okresného súdu Bardejov č. 2D/11/2021 v dedičskej veci po nebohom Milanovi Kováčovi 

sa predkladá návrh na umorenie nedobytných pohľadávok po nebohom občanovi. Poslancom 

predložila návrh umorenia pohľadávok a vysvetlila materiál. Starosta obce vyzval poslancov 

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

-  uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje umorenie nedobytných pohľadávok obce 

Zborov vo výške 1 688,99 Eur. 

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

Návrh na umorenie nedobytných pohľadávok je prílohou tejto zápisnice. 

 

6.  Úprava cien za odvádzanie / čistenie odpadovej vody a dodávku pitnej vody na rok 2022 

 

Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ ich oboznámil o novelizácii zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a z toho plynúcich negatív pre obec. Vysvetlil, že 

obec má podstrelené ceny, ktoré nereflektujú vývoj energií, amortizáciu a vyžadujúce si investície na 

údržbu. Uviedol, že predkladajú návrh zvýšiť ceny pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, 

aby sa nemuseli riešiť byrokratické veci pri tvorbe rezervného fondu a zároveň zjednotiť výšku 
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poplatku za odber vody a odvádzanie/čistenie odpadovej vody na rovnakú sumu.  Predložil konkrétny 

návrh úpravy cien za odvádzanie / čistenie odpadovej vody a dodávku pitnej vody na rok 2022. 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii, kde sa poslanci dohodli na prijatí predloženého návrhu 

a súhlasili so zvýšením a zjednotením uvedených poplatkov Následne starosta ukončil diskusiu 

a pristúpilo sa k hlasovaniu.  

-  uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

1. výšku poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Zborov s 

platnosťou od 01.01.2022:  

a) pre súkromné osoby – 0,42 eur/m3 ,  

b) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby – 0,51 eur/m3 ,  

2. výšku poplatku za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Zborov s platnosťou od 

01.01.2022:  

a) pre súkromné osoby – 0,42 eur/m3 ,  

b) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby – 0,51 eur/m3 

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

 

7. Predloženie žiadosť o nenávratný finančný príspevok   

 

Informácie k tomuto bodu podal Mgr. Radoslav Slovík, MBA zástupca projektového oddelenia. 

Uviedol, že obec má záujem uchádzať sa o zdroje na preplatenie rekonštrukcie cestného mosta na  

ul. Zákutie. Vysvetlil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(NFP) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a vysvetlil o aké náklady pôjde. 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii, kde sa poslanci dohodli na podpore predloženia žiadosti 

o NFP a tým získania externých zdrojov k rekonštrukcii. Následne starosta ukončil diskusiu 

a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

-  uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie 

v obci Zborov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy „OPLZ-PO6- SC611-

2021-2“, 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 6 000,- 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 – 6, Za –6, Proti – 0, Zdržal sa – 0. 

 

8. a) Návrh Rozpočtu obce Zborov na rok 2022 a roky 2023, 2024 

b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na rok 2022 - 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

 

Starosta uviedol, že nakoľko predložený návrh rozpočtu obce bol už podrobne vysvetlený na OR 

a predchádzajúcom OZ, preto sa na dnešnom zasadnutí tento návrh už nebude detailne vysvetľovať. 

Ekonómka obce J. Bukovská uviedla, že návrh bol každému včas odoslaný, detailne vysvetlený 

a každý z poslancov mal možnosť si ho preštudovať. Bol včas vyvesený na ÚT a web stránke obce. 

Informovala, že po dobu jeho povinného zverejnenia neboli doručené žiadne pripomienky. V rámci 

rokovania tohto bodu dorazil poslanec Ing. Eduard Dvorščák. 

Starosta odovzdal slovo kontrolórovi obce k podaniu stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu 

obce.  
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Stanovisko predložil hlavný kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko. Uviedol, že návrh rozpočtu je 

spracovaný podľa všetkých pokynov, nariadení a zákonov a má správnu štruktúru. Uviedol, že všetky 

zákonné veci sú dodržané a neobjavilo sa tam nič, čo by bolo v rozpore so zákonom. V rámci 

stanoviska predložil porovnanie vývoja rozpočtu príjmov a výdavkov od r. 2011. Jeho záverom je 

odporúčanie tento návrh rozpočtu schváliť.  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Zborov  

na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 je prílohou tejto zápisnice. 

Starosta následne informoval o plánoch na ďalší rok, ktoré reflektujú financie v tomto rozpočte. 

Uviedol, že on podáva ešte jeden návrh na zmenu rozpočtu, pretože bola doručená predbežná cenová 

ponuka (CP) na dodávku a montáž technologickej výbavy pre riadenie systému dodávky tlakového 

vzduchu, ktorá bola vyžiadaná skôr, ale do predchádzajúceho OZ sa to nestihlo pripraviť. Informoval, 

že CP je orientačná a má slúžiť na vytvorenie si plánov pre ďalší postup prác na čističke odpadových 

vôd (ČOV).  Vysvetlil, že reálna cena sa vysúťaží až vo verejnom obstarávaní. Uviedol, že ak je záujem 

to na ČOV zabezpečiť navrhuje to zahrnúť do rozpočtu k položke ČOV a znížiť financie napr. v časti 

pozemkov.  

Vyzval k diskusii, kde sa poslanci zhodli na zabezpečení spomínaného monitorovacieho 

zariadenia na ČOV a predloženého návrhu vyčlenia predpokladaných financií  na jeho zakúpenie. 

Poslanec M. Balon a M. Kuruc podporil predložený návrh rozpočtu. Uviedli, že je dobre spracovaný 

a reflektuje všetky investičné plány.  

Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, či bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom 

o rekonštrukciu ciest. Starosta uviedol, že na OcÚ boli zástupcovia firmy a dohodol sa s nimi, že on 

zmluvu podpíše až po predložení rozpočtu. Keď už neboli žiadne otázky a pripomienky, starosta 

ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu.  

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

kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 2022 a k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2022. 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje návrh rozpočtu  

1. Rozpočet obce na rok 2022 a jeho prílohu Programový rozpočet obce na rok 2022 v celkovom 

objeme:  

Bežný rozpočet 

Príjmy bežného rozpočtu: 3 568 798,00 eur 

Výdavky bežného rozpočtu: 3 412 683,00 eur 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy kapitálového rozpočtu: 293 950,00 eur  

Výdavky kapitálového rozpočtu: 1 294 660,00 eur 

Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie: 922 595,00 eur  

Výdavkové finančné operácie: 78 000,00 eur 

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2022, zámery, ciele a merateľné ukazovatele 

programov, podprogramov a prvkov.  

3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie. 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2023, 

2024. 

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



5 
 

 

9. Návrh na uznesenie 

 

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

XLII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia z XLII. zasadnutia OZ sú prílohou 

tejto zápisnice. 

 

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

v Zborove ukončil. 

 

Starosta obce:   Mgr. Ján   Š U R K A L A, 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 29.12.2021 

 

 


