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

ZÁPISNICA
zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 25.02.2019
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
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Privítal prítomných poslancov OZ, hostí a ospravedlnil neprítomného poslanca Slavomíra
Gefferta.
2. Schválenie programu 5.zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom
K predloženému programu neboli vznesené žiadne doplnky ani pripomienky.

rokovania.

Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo program zasadnutia OZ
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice
poslancov Mgr. Matúša Minčáka 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 Andrej Horbaj.
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0
5. Kontrola uznesenia z 4. zasadnutia OZ dňa 14.2.2019
Kontrolu uznesení previedol starosta obce a konštatoval, že uznesenia boli splnené, resp.
sa priebežne plnia.
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6. Nákup nehnuteľnosti na ul. Hlavná – prístupová cesta k novostavbe Materskej
školy Zborov
Starosta informoval o možnosti odkúpenia pozemku od p. Blanky Hoľpitovej pre
vybudovanie cesty k plánovanej novostavbe Materskej školy za kúpnu cenu 21 500,00 €.
Vysvetlil poslancom celú situáciu. Uviedol, že peniaze na vybudovanie cesty sa získajú v rámci
projektu, ktorý bol podaný na vybudovanie MŠ, kde však podmienkou je mať pozemok vo
vlastníctve obce.
- Poslanec Kuruc upozornil na chybu vo výpise z LV, kde je uvedene ešte rodné priezvisko
menovanej a zlá adresa, taktiež upozornil na chybu zmluve a v uznesení.
- Poslanec Dvorčščák sa zaujímal, aké sú šance, že projekt MŠ bude úspešný.
- Starosta uviedol, že veria v to, že sú vysoké, projekt bol dobre vypracovaný a informoval, že
bolo ešte vyhlásené 3.kolo, teda ak by sa objavila nejaká chyba v podanom projekte je rezerva
- poslanec Horbaj uviedol, že podľa neho je to investícia dobra a v prípade, že by v projekte
nebola obec úspešná, pretože dopravná situácia okolo školy je zlá a bude ju potrebné vyriešiť
aj v prípade, že sa neuskutoční výstavba MŠ.
- Poslanec Minčák sa zaujímal, čo sa plánuje s domom, ktorý sa nachádza na danom pozemku
a či nebude prekážate plánovanej ceste.
- Starosta uviedol, že s domom nemajú ešte žiaden plán, je v zlom stave, ale v prípade
vybudovania cesty nebude zavadzať.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje
a) kúpu pozemkov vedených na liste vlastníctva č. 613 v katastrálnom území obce Zborov
parcely č. – CKN 357, orná pôda vo výmere 543 m2, CKN 358 záhrada vo výmere 258 m2
a CKN 359 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 517 m2,
b) kúpu rodinného domu postaveného na parcele č. 359 v katastrálnom území obce Zborov,
súp. č. 492, vedený na liste vlastníctva 613,
c) kúpnu cenu nehnuteľností 21 500,00 €
Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0

-

uznesenie: OZ v Zborove poveruje
5.1./2019 starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy s vlastníčkou nehnuteľností: Mgr.
Blankou Hoľpitovou, rod. Kováčovou
Hlasovanie: za: 8
7. Rozprava
V rozprave vystúpili:

- starosta oboznámil poslancov so situáciou, ktorá nastala a kde vzniká problém. 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. Ďalej uviedol, že situáciu
komplikuje už schválený projekt z minulého 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, ktorá nastáva, bude
potrebná udržateľnosť oboch projektov, prevádzkovanie oboch projektov bude finančne
nákladné, navýšenie personálnu, údržba budovy. Zaviazal sa, že danú situáciu bude riešiť,
uviedol, že zajtra má naplánované stretnutie v Prešove.

2

- Ďalej informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do projektov na podporu športu,
prostredníctvom ktorých by sa uskutočnil nákup potrebného materiálu na vybavenia ihriska.
Zapojila by sa obec a aj Telovýchovná jednota Magura Zborov.
- riaditeľka školy, ktorá uviedla, že plánujú aj pri škole pri multifunkčnom ihrisku menšiu
tribúnu, ktorá by bola postavená v priestore medzi oplotením a ihrisko,
- hosť p. Dvorščáková, ktorá sa zaujímala o situáciu so zápisom do 1.ročníka základnej školy.
Uviedla, že už vie o rodičoch, ktorí sú rozhodnutí dať svoje deti do iných škôl. Zaujímala sa, či
by nebolo vhodné uskutočniť rodičovské združenie.
-riaditeľka uviedla, že z ich strany je ochota urobiť všetko, aby nevznikla situácia ako pred
dvoma rokmi, kedy sa neotvoril 1.ročník. Sú ochotní otvárať školu aj v skorších hodinách, lebo
pre deti z okolia by to bolo vhodné, ak by boli záujemcovia aj z okolitých dedín. Po dohode so
starostom uviedla, že rodičovské združenie sa uskutoční 7.3.2019 o 16,00 hod.. Uviedla, že si
uvedomuje, že v škole je veľa rómskych detí a že je potreba nájsť potencionálnych žiakov.
-poslanec Horbaj sa zaujímal o výzvu na konvektomat. Starosta uviedol, že 100 % istota nie je,
aj keď sa vraví, že by to malo byť, preto najvhodnejšie by bolo ho kúpiť, ak je potrebný
a v prípade výzvy sa vie zapojiť obec, pretože to vieme využiť.
- poslanec Juraši, ktorý dal návrh, aby sa zvyšky sadrokartónu, ktorým sa zatepľovala zadná
strana kultúrneho domu, využili na zateplenie pódia v kultúrnom dome, pretože pivnica, ktorá
je pod pódiu je nevyhrievaná a v prvých dvoch radoch je pociťovať zimu.
-starosta, ktorý informovala o vymeriavaní ulice Podhradie na plánovanú opravu cesty. Ďalej
uviedol, že sa s firmou dohodol, že obrubníky sa budú klásť v réžii obce a firma nám vytýči
body.
Ďalej informoval, že spoločnosť WI-NET plánuje v obci budovať optickú sieť a podal všetky
potrebné informácie.
-poslanec Minčák upozornil, že na ceste z Tehelne smerom na Podhradie v skorých ranných
hodinách zhasína svetlo, keď je ešte tma
-poslanec Dvorščák upozornil, že v obci je zlé počuť obecný rozhlas
Keďže už neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie rozpravy.
8. Návrh na uznesenie
JUDr. Marek Kuruc, predseda návrhovej komisie a Janka Bukovská porovnali prijaté
uznesenia s prehľadom o hlasovaní.
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ ako aj prehľad o hlasovaní sú v prílohe tejto zápisnice.
9. Ukončenie programu
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 5.zasadnutie OZ ukončil.

Starosta obce:

Mgr. Ján ŠURKALA, PhD.

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

Overovateľ:

Mgr. Matúš MINČÁK

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

Marián ŠTEFURIK

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

Mgr. Ivana M A J C H E R O V Á

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

Zapisovateľka:
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