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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 XLIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 02.03.2022 

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 

43. zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Ospravedlnil neprítomných poslancov 

Andreja Horbaja, Rastislava Jurašiho a poslankyňu Máriu Kaňuchovú. Konštatoval, že OZ je 

uznášania schopné.  

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. K predloženému 

programu a k jeho návrhu zmien neboli vznesené žiadne doplnky ani pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo program 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 Slavomír Geffert a Mariána Štefurika. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci hlasovaním schválili týchto členov:  

JUDr. Marek Kuruc, Ing Miroslav Balona  a Ing. Eduard Dvorščák. 

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

 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 
 

Kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko predniesol správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2021, v ktorej podrobne informoval prítomných o všetkých vykonaných 

kontrolách počas roka 2021, na čo boli zamerané a čo bolo kontrolované.  

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 správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Zborov za rok 2021.  

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

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 je prílohou tejto zápisnice. 
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5. Rozpočtové opatrenia 

 

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

odovzdal slovo predkladateľom. 

Ekonóm Spojenej školy Zborov Ing. Marek Horbaj podrobne vysvetlil návrh RO č. 01/2022, ktoré 

sa týka povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 181 372,00 EUR. 

Uviedol, že materiál bol každému včas odoslaný a ide o účelovo určené prostriedky. Vysvetlil 

jednotlivé nárasty po 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. 01/2022 

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

Rozpočtové opatrenie č. 01/2022 je prílohou tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce Jana Bukovská podrobne vysvetlila návrh RO č. 02/2022, ktoré sa týka 

povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 267 748,00 EUR. Uviedla, 

že materiál bol každému včas odoslaný a týka sa nárastu o dotácie, ktoré sú následne rozpísane v časti 

výdavkov. Vysvetlila jednotlivé nárasty po položkách  a uviedla, že ide o účelové prostriedky. 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. 02/2022 

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

Rozpočtové opatrenie č. 02/2022 je prílohou tejto zápisnice. 

 

Ekonómka obce J. Bukovská  podrobne vysvetlila návrh RO č. 03/2022, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 1000,00 EUR. Uviedla, že materiál bol 

každému včas odoslaný a týka sa bežných príjmov. Spolu so starostom podrobne vysvetlili všetky 

presuny na jednotlivých položkách. Následne starosta obce vyzval poslancov k diskusii.  

Poslanec M. Balon sa zaujímal, prečo na položke Monografia o Zborove dôjde k tak veľkému 

navýšenie prostriedkov a zároveň vyjadril nespokojnosť s úhradou vykonaných prác, ktoré nie sú 

v súlade s rozpočtom.  

Aj poslanec Mgr. Matúš Minčák vyjadril nespokojnosť s presunom dosť veľkej čiastky a zaujímal sa 

čo bude ak nevyjde projekt na rekonštrukciu budovy TJ Magura, pretože vždy prídu iné priority. 

Starosta vysvetlil aké práce budú zaplatené z tejto položky a uviedol, že aj keď to nie je v prioritách 

poslancov, ktoré sú vypracované, tak ide o kultúrnu hodnotu a niečo čo bude trvalé. Uviedol, že tituly 

súčasnej monografie sú už takmer vypredané a je potrebné vykonať dotlač. V pláne bolo vytvoriť 

pokračovanie monografie, nakoľko už je to potrebné. Uviedol, že nastala situácia, kedy by sa dalo 

začať pracovať na druhej časti monografie, ale po vyčíslení nebudú postačovať financie, preto sa to 

zahrnulo do RO, ale je na vás ako rozhodnete.  

Poslanec M. Balon k vyčleneniu financií na Monografiu o Zborove uviedol, že za neho tieto financie 

by boli vhodnejšie na rekonštrukciu ciest, ale pokiaľ bude záruka, že na položke určenej na 

rekonštrukcie ciest nebudú počas roka chýbať peniaze, tak podporí presun financi aj na monografiu. 

Poslanci poukázali na to, že ak robia oni kompromisy, tak by mala robiť kompromisy aj obec. Následne 

sa poslanci zhodli na presune financií, a potom čo už neboli žiadne návrhy a pripomienky starosta 

ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu.  
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 03/2022 

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

Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 je prílohou tejto zápisnice. 
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6. Nakladanie s majetkom obce  

 

1. Žiadosť o umiestnenie samoobslužného výdajného a podacieho miesta Z-BOX. Starosta obce 

uviedol, že táto žiadosť bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí OZ a následne bol 

schválený zámer. Uviedol, že po dobu jeho vyvesenia neboli podané žiadne pripomienky a nikto iný 

sa neprihlásil. Vyzval k diskusii, kde sa poslanci dohodli na schválení výpožičky žiadanej parcely 

pre umiestnenie samoobslužného výdajného a podacieho miesta. Následne starosta ukončil diskusiu 

a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje výpožičku časti parcely registra E KN  

č. 1313 o maximálnej výmere 1,36 m2 (4 x 0,34 m² / 1 stĺpec výdajného boxu), druh pozemku: orná 

pôda, k. ú. Zborov, obec Zborov, zapísanej Okresným úradom Bardejov odborom katastrálnym na 

LV č. 2526 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dobu neurčitú.  

 Výdajné a podacie miesto má byť umiestnené na zatrávnenej ploche pri zmrzlinovom stánku na 

začiatku ulice Slovenského národného povstania v Zborove.  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa predstavuje účel vybudovať samoobslužné výdajné a podacie 

miesto ako alternatíva poštovej služby. 

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

 

2. Žiadosť Petra Čarneho o odkúpenie pozemku C KN 784/48. Žiadosť prečítal starosta obce  

a uviedol, že ide o pozemok na osade, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti jeho domu. Vyzval 

k diskusii, kde sa poslanci dohodli na schválení zámeru predaja požadovanej parcely. Následne 

starosta ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zámer predaja parcely C KN 784/48 o 

celkovej výmere 243 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Zborov, obec Zborov, 

zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 2 526 za cenu určenú 

znaleckým posudkom a k tomu úhradu nákladov za vypracovanie znaleckého posudku v súlade s § 

9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pre obec 

Zborov prakticky nevyužiteľné 

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

 

3. Žiadosť o preplatenie dovolenky. Starosta podal bližšie informácie a vysvetlil situáciu. Vyzval 

k diskusii, kde poslanci vyjadrili svoj postoj.  

Poslanec M. Balon uviedol, že podľa neho to je v rozpore so zákonom. Poukázal na postup podľa 

Zákonníka práce, podľa ktorého nie je možné preplatiť požadovaný počet dní.  

Nakoľko to počas rozpravy nebolo jednoznačné, pretože si to vyžaduje lepšie preskúmanie situácie, 

bol tento bod z programu rokovania stiahnutý. Následne starosta ukončil diskusiu a pokračovalo sa 

v rokovaní ďalšej doručenej žiadosti. 

 

4. Žiadosť Patrície Motykovej – Kaderníctvo PAŤA o zníženie mesačného nájmu za obdobie  

IV. kvartálu 2021. Starosta prečítal žiadosť a podal bližšie informácie. Následne vyzval k diskusii, 

kde sa poslanci dohodli na znížení výšky nájmu za obdobie IV. kvartálu 2021. Následne starosta 

ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

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

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

zdravotného strediska v obci Zborov, zapísanom Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym  
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 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 IV. kvartálu 2021. 

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

 

5. Žiadosť Rastislava Jurašiho – STUIO RECORDS o zníženie výšky nájmu za obdobie IV. kvartálu 

2021. Starosta prečítal žiadosť a podal bližšie informácie. Následne vyzval k diskusii, kde sa 

poslanci dohodli na znížení výšky nájmu za obdobie IV. kvartálu 2021. Následne starosta ukončil 

diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

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

nájomníka Rastislav Juraši – 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 IV. kvartálu 

2021 

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

 

6. Žiadosť TJ Magura o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov na prvú časť sezóny 2022. 

Poslanec M. Minčák, predseda TJ Magura, podal bližšie informácie a uviedol, že boli dodané aj 

všetky potrebné prílohy. Starosta následne vyzval k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne pripomienky 

ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu.  
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Telovýchovnej jednoty Magura 

Zborov so sídlom Lesná 415/10, 086 33 Zborov, IČO: 31 943 098 o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na I. polrok 2022 vo výške 4 850,- eur. 
 

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

 

7. Žiadosť MO Matice Slovenskej o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov na rok 2022. J. 

Bukovská, zodpovedná osoba, podala bližšie informácie a uviedla, že boli dodané aj všetky 

potrebné prílohy. Starosta následne vyzval k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne pripomienky 

ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Miestneho odboru Matice 

slovenskej Zborov so sídlom Lesná 415/10, 086 33 Zborov, IČO: 36 157 741  o dotáciu z rozpočtu 

obce na rok 2022 vo výške 1 500,- EUR. 

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

 

8. Žiadosť o predlženie lehoty splatnosti poskytnutej dočasnej návratnej finančnej výpomoci. Starosta 

obce uviedol informácie k finančnej výpomoci pre ZBOR – STAV s.r.o. r.s.p. Zakladené dôvody 

k podaniu tejto žiadosti vysvetlil aj výkonný riaditeľ registrovaného sociálneho podniku ZBOR – 

STAV s.r.o. R. Feciľák. Uviedol, že žiadajú o finančnú výpomoc vo výške 120 000,- EUR z 

prostriedkov obce na zabezpečenie peňažného toku s lehotou splatnosti do 31.08.2022. Informoval, 

že žiadajú financie najmä z dôvodu vysporiadania sa s navýšením cien za materiály. Nakoľko práce 

pokračujú a aby sa vyhlo navýšeniu rozpočtov, došlo k nákup materiálu už vopred za zmluvne 

garantované ceny, čím sa podarilo eliminovať rizika. 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii. Poslanec M. Balon uviedol, že po vyžiadaní si všetkých 

finančných dokladov je vidieť, že je to všetko v poriadku a je to finančne zdravá firma. Taktiež 

pochválil, že vysporiadanie sa s rastom cien bolo správne. Poslanci sa zhodli na tom, že ak táto 

pôžička finančne neohrozí obec, súhlasia. Starosta uviedol, že sa stanovilo preto takéto obdobie, 

lebo obec do tohto obdobia nečakajú veľké finančné výdavky.  

Nakoľko už neboli žiadne pripomienky a otázky, starosta ukončil diskusiu a pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 

pre ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 52 707 687 vo výške 

120 000,- EUR z prostriedkov rezervného fondu obce na zabezpečenie vyrovnaného peňažného 

toku s lehotou splatnosti do 31.08.2022. 

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

 

9. Žiadosť o umorenie nedobytných pohľadávok obce. Ekonómka obce J. Bukovská uviedla, že na 

základe odporúčania audítorky Ing. Márie Kmeťovej a Uznesenia Okresného súdu Bardejov v 

dedičskej veci po nebohom Júliusovi Sivákovi 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 pohľadávok obce Zborov vo 

výške:  266,22 EUR. 

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

 

10. Ekvivalentná zámena pozemkov medzi Martinom Sivákom a Obcou Zborov. Starosta obce  

uviedol, že žiadosť o zámenu pozemkov bola prerokovaná na 40. zasadnutí OZ a bol schválený 

zámer, ku ktorému po dobu jeho povinného vyvesenia neboli podané žiadne pripomienky a nikto iný 

sa neprihlásil, a preto je potrebné zámenu pozemkov na dnešnom zasadnutí OZ schváliť. Ešte 

raz vysvetlil situáciu, z dôvodu ktorej je potrebná zámena pozemkov. Vyzval k diskusii, kde sa 

poslanci dohodli na zámene požadovaných pozemkov. Následne starosta ukončil diskusiu 

a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zámenu pozemkov medzi účastníkmi Obec 

Zborov na jednej strane a medzi Martinom Sivákom, rod. Sivákom, Andreou Sivákovou, rod. 

Sivákovou a Renátou Sivákovou, rod. Sivákovou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, takto: 

1.1 Obec Zborov je vlastníkom nehnuteľností: 

a) parcely C KN 358 o celkovej výmere 235 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v k. ú. Zborov, obci 

Zborov, okres Bardejov, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 

613, 

b) parcely C KN 359 o celkovej výmere 382 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, v k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV 

č. 613. 

1.2 Martin Sivák, rod. Sivák, Andrea Siváková, rod. Siváková a Renáta Sivákovou, rod. Siváková 

vlastnia každý 1/3 podiel na nasledujúcich pozemkoch v podielovom spoluvlastníctve:  

a) parcely C KN 360 o celkovej výmere 401 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, v k. ú. Zborov, 

obci Zborov, okres Bardejov, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Bardejove na LV č. 136, 

b) parcely C KN 362 o celkovej výmere 342 m2, druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Zborov, obci 

Zborov, okres Bardejov, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 

1360. 

2. Spôsob prevodu majetku uvedeného v bodoch 1.1 – 1.2 tohto uznesenia bude realizovaný 

formou zámennej zmluvy nasledovne: 

a) Obec Zborov ostane vlastníkom parcely C KN 358 o novej výmere 211 m2, druh pozemku: 

ostatná plocha, k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, v súlade s geometrickým plánom  

č. 33526567-106/2021 zo dňa 14.2.2022, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa Geo  

a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-129/2022 dňa 15.2.2022, ktorej  
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pôvodná výmera 235 m2 sa zmenšila o 24 m2, a to odčlenením dielu 1, tak ako je zakreslený 

v geometrickom pláne. 

b) Obec Zborov ostane vlastníkom parcely C KN 359 o novej výmere 366 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha, v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, v súlade s geometrickým plánom č. 

33526567-106/2021 zo dňa 14.2.2022, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa Geo a overil 

katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-129/2022 dňa 15.2.2022, ktorej pôvodná 

výmera 382 m2 sa zmenšila o 17 m2 odčlenením dielu 2, a zároveň sa zväčšila pričlenením dielu č. 

1 o výmere 1 m2, tak ako je zakreslené v geometrickom pláne. 

c) Martin Sivák, rod. Sivák, Andrea Siváková, rod. Siváková a Renáta Sivákovou, rod. Siváková 

ostanú podielovými  spoluvlastníkmi, každý s rovnakým podielom 1/3, parcely C KN 360 o novej 

výmere 441 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha, v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, v 

súlade s geometrickým plánom č. 33526567-106/2021 zo dňa 14.2.2022, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-129/2022 

dňa 15.2.2022, ktorý sa zmenšil odčlenením dielu č. 3 o výmere 1 m2, a ktorý sa súčasne zväčšil 

pričlenením dielu č. 1 o výmere 24 m2, a súčasne sa zväčšil pričlenením dielu č. 2 o výmere 17 m2, 

tak ako je zakreslené v geometrickom pláne. 

d) Martin Sivák, rod. Sivák, Andrea Siváková, rod. Siváková a Renáta Sivákovou, rod. Siváková sa 

stanú podielovými  spoluvlastníkmi, každý s rovnakým podielom 1/3, parcely C KN 362/1 o výmere 

302 m2, druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, v súlade s 

geometrickým plánom č. 33526567-106/2021 zo dňa 14.2.2022, ktorý vyhotovil Alexander 

BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-129/2022 

dňa 15.2.2022, ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely C KN 362 o výmere 342 m2, druh 

pozemku: orná pôda, v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, v súlade s geometrickým plánom.  

e) Obec Zborov nadobudne vlastníctvo k novovytvorenej parcele C KN 362/2 o výmere 40 m2, druh 

pozemku: orná pôda, v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, v súlade s geometrickým plánom 

č. 33526567-106/2021 zo dňa 14.2.2022, ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa Geo a overil 

katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove pod č. G1-129/2022 dňa 15.2.2022, ktorý vznikol 

odčlenením od pôvodnej parcely C KN 362 o výmere 342 m2, druh pozemku: orná pôda, v k. ú. 

Zborov, obci Zborov, okres Bardejov, v súlade s geometrickým plánom. 

f) Pôvodný pozemok C KN 362 o výmere 342 m2, druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Zborov, obci 

Zborov, okres Bardejov, v súlade s geometrickým plánom č. 33526567-106/2021 zo dňa 14.2.2022, 

ktorý vyhotovil Alexander BARAN AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v 

Bardejove pod č. G1-129/2022 dňa 15.2.2022, zaniká a to rozdelením na dva pozemky C KN 362/1 

a C KN 362/2 a ktorých vlastníctvo je opísané v písm. d) a e).  

4. Hodnota rozdielu zamieňaných pozemkov je stanovená všeobecnou hodnotou pozemku 4,98 eur 

/ m2 určenej znaleckým posudkom číslo 14/2022 zo dňa 02.03.2022 vypracovaným Ing. Michalom 

Malinom. Výmera zamieňaných pozemkov 41 m2 na oboch stranách zámeny, rovnaká je aj hodnota 

týchto pozemkov na oboch stranách 204,18 €. Hodnota zamieňaných pozemkov je teda 

ekvivalentná, nie je preto potrebné vyrovnanie v peniazoch.  

5. Náklady na vyhotovenie GO-plánu, zhotovenie znaleckého posudku a poplatky spojené s 

prevodom nehnuteľností znáša obec Zborov. 

6. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je úprava hranice pozemkov za účelom ich budúceho 

efektívneho užívania oboch strán. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 
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7. Návrh na uznesenie 

 

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

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

tejto zápisnice. 

 

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

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 

 

 

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

 

Overovateľ:   Slavomír   G E F  F E R T              ............................. 

    

   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 02.03.2022 


