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

ZÁPISNICA
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 11.04.2019
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
VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Prítomných poslancov obecného zastupiteľstva privítal a ospravedlnil neprítomnú poslankyňu
Máriu Kaňuchovú a poslanca Slavomíra Gefferta. Informoval prítomných, že poslanec Ing.
Miroslav Balon sa zasadnutia zúčastni, ale bude meškať. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania a uviedol,
že program bude rozšírený o jeden bod, ktorý bude zaradený za bod č.8 – Prenájom plynárenského
zariadenia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne doplnky ani pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo pôvodný program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Obecné zastupiteľstvo v Zborove schválilo zapracovanie nového bodu do 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 Mgr.
Matúša Minčáka a Mariana Štefurika.
3. 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 – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
4. Informácia o podaných žiadostiach v rámci dotačných a grantových schém
Starosta uviedol, že grantových výziev do ktorých sa môže obec zapojiť je mnoho, či už
väčších alebo menších. Vymenoval výzvy, do ktorých sa obec zapojila:
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- vybudovania kamerového systému, ktoré 100% hradí MV SR a prechádza to do majetku obce.
Kamerový systém, ktorý by končil na osade a vytipovali by sa najmä problematické miesta. Server
by bol na obci a polícia by mala 24 hod. prístup na server
-výzva z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja – financovanie projektov – program kultúra
na sochu sv. Floriána v rámci
- výzva PSK – Výzva pre región v programe Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy
kultúrnych pamiatok v PSK na spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás
v PSK na úseku obce v rámci
- projekt na vybudovanie Materskej školy cez OPĽZ
- výjazdové zasadnutie Vlády SR – na rekonštrukciu ciest
- výzva na vybavenie a skvalitnenie knižnice a na nákup knižničného fondu cez Fond rozvoja
umenia
- výzva Úradu vlády na vybavenie futbalového ihriska – vybudovanie tribúny, výmenu brán, sieti,
striedačky v rámci
- Zberný dvor – stavebné úpravy budovy, hala, oplotenie, vydláždenie plochy. Vytvorenie 6 stojísk
na osade a naklápač na vývoz.
- cez nadáciu Slovak Telekom - Šerediovský kaštieľ – hromozvod
Ďalej starosta vymenoval projekty, na ktorých sa momentálne pracuje:
-projekt na vybudovanie kompostoviska
- Interreg s poľským mestom Gorlice – do ktorého sa obec chce zapojiť s kostolom sv. Žofie –
model Rakociovského kaštieľa do exteriéru
- Interreg s poľským mestom Ropa, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu - pôjde to cez
školu
- projekt na pracovníkov do Komunitného centra
Následne vyzval prítomných poslancov k diskusii.
- Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, či bude vyhlásené výberové konanie na pracovníkov do KC.
- Prednosta OcÚ uviedol, že ak to pôjde cez národný projekt, tak určite bude vyhlásené výberové
konanie, ale ak nie, tak to pôjde len cez nás
Starosta ukončil diskusiu a vyzval k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu starostu obce
o aktuálnych žiadostiach podaných v rámci dotačných schém a externých zdrojov –
nenávratných finančných príspevkov.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
5. Informácia o schválenom projekte rekonštrukcie kostola sv. Žofie a Zborovského
hradu

V tomto bode starosta informoval poslancov OZ o schválenom projekte rekonštrukcie Kostola
sv. Žofie a Zborovského hradu, ktorý sa realizuje cez Interreg. Vysvetlil a podal poslancov OZ
všetky informácie o projekte. Popísal základný cieľ projektu. Uviedol, že nevýhodou je, že projekt
bol pripravovaný ešte pred 2 rokmi a za toto obdobie došlo k cenovému nárastu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu starostu obce
o schválenom projekte „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj
spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ s číslom PLSK.01.01.0012-0170/17 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, I. prioritná os –
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
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6. Informácia o projektovom zámere na vybudovanie kompostoviska
V tomto bode starosta informoval poslancov OZ o projektovom zámere na vybudovanie
kompostoviska.
Vysvetlil
a podal
poslancov
OZ
všetky informácie
o výzve
na vybudovanie kompostoviska cez OP Životného prostredia. Popísal základný cieľ projektu.
Uviedol, že ak sa obec rozhodne ísť do tohto projektu, pred uskutočnením sa zrealizuje stretnutie
s odborníkom a osveta medzi občanmi.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu starostu obce
o projekte “Kompostovisko v obci Zborov“ v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia 32. výzvy „Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava
zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v najmenej rozvinutých okresoch“, prioritná os 1, špecifický cieľ 1.1.1.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
7. Informácia o pláne rekonštrukcie miestnych komunikácií v letnej sezóne

V tomto bode starosta informoval poslancov OZ o plánovanej rekonštrukcií ciest v obci.
Vymenoval ulice a konkrétne časti, kde dôjde k rekonštrukcií. Uviedol, že sa uskutočnili
rokovania s firmou Eurovia SK a dohodli sa na odstúpení od parkoviska na konci ulice Podhradie
a na položení obrubníkov v réžií obce. Firma len dodá obrubníky a potom uskutoční asfaltovanie
a úpravu výšky poklopov. Vysvetlil dôvody vylúčenia ulice Zákutie z pôvodného plánu
rekonštrukcie ciest. Vyzval poslancov k diskusii.
- Poslanec Horbaj sa zaujímal či existuje časový harmonogram a ako to bude fungovať, ak by mal
niekto záujem o nájazd k domu.
- Starosta obce uviedol, že s prácami sa začne na ulici Šarišská po Veľkej noci a po skončení prác
príde firma Eurovia položiť asfalt. Predpokladaný termín – júl/ august.
- Milan Sliva (vedúci stavebného oddelenia) uviedol, že ak bude chcieť niekto nájazd, ide to na ich
náklady. Obec má v projekte len na obrubníky okolo ciest.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu starostu obce o pláne
rekonštrukcie miestnych komunikácií v roku 2019 na území obce Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
8. Nova zmluva o nájme nebytových priestorov v zdravotnom stredisku z dôvodu
realizácie projektu ICZS
Informáciu podal prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák, PhD., ktorý uviedol, že došlo k novelizácii
zmlúv, pretože existujúce zmluvy sa stále predlžovali a boli už neprehľadné. Uviedol, že nedošlo
k zásadným zmenám, nemenili sa ceny, skontrolovali sa plochy a zakomponoval sa bod, ktorým
sa obec zaväzuje zabezpečiť náhradne priestory počas plánovanej rekonštrukcie budovy
zdravotného strediska.
V priebehu prejednávania tohto bodu programu prišiel na rokovanie Obecného zastupiteľstva
poslanec Ing. Miroslav Balon.

-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje privatívnu nováciu zmluvy o nájme
nebytových priestorov s nájomcami na účel (viď. tabuľka):
Nájomca
IN MEDIC s.r.o.,
Nový sad 930/17
Bardejov 085 01,
IČO: 36 505 404

Prevádzka / Účel
interná ambulancia
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Balon Consulting, s.r.o.,
Podhradie 80
Zborov 086 33,
IČO: 36 510 343
Elimed s. r. o.,
Pod Papierňou 1467/67
Bardejov 085 01
IČO: 44 184 875
Mária Kališová
Mlynská 437/20
086 33 Zborov
IČO: 35 522 593
Rastislav Juraši - STUDIO RECORDS
Pod 100 Lipami 421/16
08633 Zborov
IČO: 37 580 990
Mária Petrušová
Gorlická 13
085 01 Bardejov
IČO: 35 516 551
MEDISOR, s.r.o.
Lesná 4
Zborov 086 33,
IČO: 43 872 255
Anna Kališová
Pod 100 Lipami 409/13
08633 Zborov
IČO: 41552989
VORIS, s. r. o.
Dlhý rad 1560/2
Bardejov 085 01
IČO: 45 994 111
Pharm. Dr. Viliam FEDORKO – MAKOVICA
A. Svianteka 13
08501 Bardejov
IČO: 33 967 750
Patrícia Motyková – PAŤA
Ťačevská 602/6
08501 Bardejov
40692396

súkromná ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo

súkromná ambulancia v odbore praktického lekára
pre deti a dorast

prevádzka neštátneho zubného laboratória
kancelárske priestory, priestory na umiestnenie hudobnej aparatúry, hudobných nástrojov a skladovacie
priestory
prevádzka neštátneho zubného laboratória

súkromná ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo
predajňa potravín, lahôdok, cukrárne, darčekových
predmetov a kvetov (poskytovanie reklamných
a marketingových služieb)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej ambulancie v špecializovanom odbore stomatológia
súkromná lekáreň

kaderníctvo

v objekte Obvodného zdravotného strediska, zapísanom na LV č. 1 127, nachádzajúcom sa na
parcele č. C KN 238/1, k. ú. Zborov, so súpisným č. 420 na adrese Lesná 4, 086 33 Zborov, pri
dodržaní nasledujúcich podstatných náležitostí zmluvy:
a.) cena nájmu: 15 EUR/m2/rok v doteraz užívanej výmere,
b.) doba nájmu: na dobu určitú a to na obdobie piatich rokov,
c.) nájomca sa zaväzuje platiť nájomné a preddavok za služby bez predkladania
platobných výmerov prenajímateľovi pravidelne – štvrťročne, vždy do 25. dňa
druhého mesiaca príslušného štvrťroka na účet prenajímateľa,
z dôvodu predpokladanej realizácie projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti –
Zborov s kódom NFP302020T489 v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33, prioritná os 2
„Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“, špecifický cieľ 2.1.2
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti,
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0;
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9. Prenájom plynárenského zariadenia
Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe schválenie zámeru prenájmu
plynárenského zariadenia, z dôvodu rozšírenia distribučnej siete na ulici Podhradie. Vyzval
poslancov k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení zámer prenájmu plynárenského zariadenia – stavby Rozšírenie distribučnej
siete ul. Podhradie na parcele C KN 641/1, k. ú. Zborov nájomcovi SPP distribúcia, a. s.,
Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava za nájomné vo výške 1,0 EUR/rok. Dôvodom prípadu
hodného osobitného zreteľa je prenájom plynárenského zariadenia na distribúciu zemného
plynu do odberných miest na ulici Podhradie v obci Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
10. Schválenie Plánu odpadového hospodárstva obce Zborov na roky 2016-2020

Starosta informoval prítomných poslancov, že Plán odpadového hospodárstva obce Zborov na
roky 2016-2020 je programový dokument, ktorý opisuje stav odpadového hospodárstva v našej
obci a zároveň určuje ďalší rozvoj v tejto oblasti. Uviedol, že je vypracovaný v súlade s cieľmi
a opatreniami v POH Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016-2020 a vypracovaný podľa
príslušných ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov. Bol odovzdaný aj na Okresný úrad v Bardejove, ktorý
podal vyjadrenie o súlade s predpísanými normami.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Plán odpadového hospodárstva obce
Zborov na roky 2016-2020.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 obce Zborov je v tejto prílohe
zápisnice.
11. Zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte Domu služieb
Starosta informoval prítomných poslancov, že nájomníčka priestorov v objekte Dom služieb,
B. Kosturová vypovedala nájomnú zmluvy a uviedol, že je potrebné sa dohodnúť na ďalšom
využití tohto priestoru. Vyzval prítomných poslancov k diskusii k tejto téme. Jednotliví poslanci
sa vyjadrovali k danej požiadavke. Dohodli sa na prenajme tohto priestoru a vyhlásení verejnej
obchodnej súťaže.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného
majetku obce – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb,
zapísanom na LV č. 2 007, nachádzajúco sa na parcele C KN 223/2, k. ú. Zborov, so súpisným
číslom 454, na adrese Obrancov mieru 454/10, 086 33 Zborov na, o celkovej výmere 29,8 m2,
a to formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znp. s nasledovnými podmienkami súťaže:
a) minimálna cena za prenájom: 15 EUR/m2/rok, t. j. 447 EUR,
b) kritéria, ktoré budú určujúce pre hodnotenie súťaže: najvyššia ponúknutá cena za
prenájom nebytových priestorov,
c) spôsob uverejnenie podmienok súťaže: na úradnej tabuli obecného úradu v Zborove
a na internetovej stránke obce Zborov www.zborov.sk,
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d) spôsob podávania návrhov: osobne alebo poštou na adresu sídla vyhlasovateľa
(kontaktného miesta):
Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, v zapečatenej obálke s názvom „OBCHODNÁ
VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV –
– NEOTVÁRAŤ“,
e) lehota na podávanie návrhov: 21 dní od uverejnenia podmienok súťaže,
f) lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie
návrhov,
g) lehota na oznámenie o odmietnutí nevybraných návrhov: 10 dní od uplynutia lehoty na
podávanie návrhov,
h) zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže: obec Zborov ako vyhlasovateľ obchodnej
verejnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže najneskôr do 3 dní pred
uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže
sa musí uskutočniť a zverejniť rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená,
i) odmietnutie predložených návrhov: obec Zborov ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej
súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
12. Informácia o návšteve Splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza
V tomto bode starosta informoval poslancov o uskutočnenej návšteve Splnomocnenca vlády
pre RK pána Ravasza dňa 10.04.2019 pri príležitosti 16.výjazdového rokovania vlády SR.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu starostu obce
o návšteve Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza pri príležitosti
16. výjazdového rokovania vlády SR v Bardejove v stredu 10. apríla 2019.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
13. Informácia o výrobe stromov na ulici Na Stebníčku

V tomto bode starosta informoval poslancov uskutočnenom výrube stromov. Uviedol, že sa
vyrúbalo 9 ks topoľov, ktoré sa ešte nachádzajú na mieste výrubu. Informoval o dohode, že obci
ostáva hrubé drevo, ktoré sa dá narezať a možno sa v budúcnosti niekde využije. Zvyšok dreva –
vlákno si vezme firma, ktorá uskutočnila výrub a odpočíta to z ceny.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborov berie na vedomie Informáciu výrube stromov na
ulici Na Stebníčku.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
14. Informácia o stavebnom konaní pre plánovanú cestu k novostavbe MŠ

Starosta informoval poslancov o stavebnom konaní pre plánovanú cestu k novostavbe MŠ.
Informoval o požiadavke susedov – vybudovanie nepriehľadného múra, čo bude investíciou
navyše. Uviedol, že dom ktorý stojí na pozemku bude pravdepodobne zbúraný. Vyzval poslancov
k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na
o priebehu stavebného konania ku plánovej ceste ku novostavbe MŠ.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
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vedomie

informáciu

15. Informácia o činnosti MOS a hliadkach MOPS
Prednosta OcÚ P. Hudák informoval poslancov, že bolo schválené navýšenie platov pre členov
MOPS a taktiež po dohode so školou budú intenzívnejšie hliadkovať počas školského roka okolo
školy. Ďalej uviedol, sa snažia zefektívniť systém práce malej obecnej služby, skúša sa zaviesť
nový systém, kedy bude časť pracovníkov pridelená na istý sektor. Starosta obce vyzval
prítomných poslancov k diskusii k tejto téme. Jednotliví poslanci sa vyjadrovali k danej
požiadavke, následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu prednostu
Obecného úradu v Zborove o činnostiach Malej obecnej služby a Miestnej občianskej
poriadkovej služby.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
16. Informácia o plánovaných kultúrnych podujatiach

Informáciu podal starosta obce, ktorý uviedol, že v obci sa počas najbližšieho obdobia plánujú
tieto podujatia, ktoré vymenoval:
- 10.04.2019 – návšteva splnomocnenca vlády pre RK, p. Ravasza
- 12.04.2019 – Extrémna krížová cesta 41 km trať
- 13.04.2019 – kratšia verzia Extrémnej krížovej cesty
- 14.042019 – duchovno kultúrne podujatie Veľkonočné popoludnie, ktoré sa začne
krížovou cestou v Šerédyho parku a bude pokračovať tradičným predajom výrobkov v sále
KD
- 18.05.2019 – Majstrovstva okresu v nohejbale
Uviedol, že na obecnej web stránke sa nachádza obecný kalendár, kde sa zaznamenávajú všetky
kultúrne akcie.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie informáciu o podujatiach počas
jarnej kultúrnej sezóny v roku 2019.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
17. Žiadosti občanov
V tomto bode prednosta OcÚ informoval členov OR o týchto žiadostiach:

1. Žiadosť o povolenie predaja na kultúrnom podujatí Zborovské sladké drevo. Žiadosť podal
p. Pribula, ktorý už niekoľko rokov predáva na tomto festivale popcorn a cukrovú vatu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť
Ing.
Petra
Pribulu,
bytom
Zvončeková
6,
071
01
Michalovce, o povolenie predaja popcornu
a cukrovej vaty počas 17. ročníka Zborovského sladkého dreva, ktorý sa bude konať
27.07.2019.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

2. Žiadosť A. Sivákovej o prenájom priestorov sály KD. Prednosta OcÚ podal informácie
a uviedol, že rodina nemá voči obci pozdĺžnosti a žiada konkrétne o vestibul a kuchyňu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Anny Sivákovej, bytom Krátky
rad 551/25, 086 33 Zborov, o prenájom priestorov vestibulu kultúrneho domu a kuchyne kvôli
oslave prvého svätého prijímania 26.05.2019, ak uhradí záväzky voči obci Zborove v lehote do
30.04.2019.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
7

3. Žiadosť M. Miku o priestory sály KD z dôvodu zrealizovania rómskej kultúrnej zábavy.
Žiadosť prečítal prednosta OcÚ P. Hudák. Jednotliví poslanci sa vyjadrovali k danej
požiadavke, následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove neschvaľuje žiadosť Mareka Mika, bytom Zákutie
33, 086 33 Zborov, o prenájom priestorov sály kultúrneho domu pre rómsku tanečnú zábavu
17.05.2019 z dôvodu konania iného podujatia organizovaného obcou Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

4. Žiadosť V. Sivákovej o poskytnutie priestorov KD z dôvodu usporiadania osláv krstín. Žiadosť
prečítal prednosta OcÚ P. Hudák uviedol, že rodina si voči obci neplní svoje platobné
povinnosti.
-

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove neschvaľuje žiadosť Viery Sivákovej, bytom
Zákutie 62, 086 33 Zborov, o prenájom priestorov sály kultúrneho domu a kuchyne kvôli oslave
krstu dieťaťa 22.05.2019, z dôvodu neuhradených záväzkov voči obci Zborov.
Hlasovanie: Prítomní – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
18. Rôzne
V tomto bode vystúpili:
- Starosta obce, ktorý informovala poslancov o uplatnení krokov voči nájomníkom, ktorí
majú vysoké záväzky voči obci. Uviedol, že im boli odoslané výzvy o odstavení od vody.
- Poslanec M. Kuruc, ktorý sa poďakoval za úpravu okolia mosta pod hradom na
ul. Podhradie.
- Poslanec A. Horbaj, ktorý sa zaujímal o stav a pokročení v prácach na oprave traktora.
Potrebné informácie mu podal starosta obce.
19. Diskusia
Keďže neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie.
20. Návrh na uznesenie
JUDr. Marek Kuruc, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté uznesenia
z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia zo VI. zasadnutia OZ sú v prílohe
tejto zápisnice.
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a VI. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Zborove ukončil.
Starosta obce:

Mgr. Ján ŠURKALA, PhD.

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

Overovateľ:

Mgr. Matúš MINČÁK

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

Marián ŠTEFURIK

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

Mgr. Ivana MAJCHEROVÁ

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

Zapisovateľka:

V Zborove, dňa 11.04.2019
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