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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 VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 25.04.2019 

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 

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

Prítomných poslancov obecného zastupiteľstva privítal a ospravedlnil neprítomnú poslankyňu 

Máriu Kaňuchovú, poslancov Mariana Štefurika a Slavomíra Gefferta. Konštatoval, že OZ je 

uznášaniaschopné.  

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania. K predloženému 

programu 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 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 

poslancov Ing. Eduarda Dvorščáka a Andreja Horbaja. 

 

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. Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Zborove 

 

Kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko predniesol správu o výsledku vykonanej kontroly, ktorá bola 

zameraná na plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uviedol, že uznesenia boli 

plnené v intenciách zákonov a predpisov. Počas kontroly boli odstránené všetky nedostatky, ktoré 
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boli formálnej povahy – chýbali podpisy. Informoval poslancov, že niektoré uznesenia z decembra 

2018 sú ešte v plnení. Nikto z prítomných poslancov k prednesenej správe nemal žiadne 

pripomienky. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra  

o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Zborove.  

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

 

5. Zápis textu obecnej kroniky za rok 2018 

 

Informácie predniesla kronikárka obce Valéria Bodíková, ktorá uviedla, že obecná kronika  

za rok 2018 je uzatvorená. Návrh kroniky bol prerokovaný na kultúrnej komisií a všetky 

pripomienky boli zapracované. Prítomným poslancom stručné popísala obsah kroniky  

a jej prílohy. Starosta obce konštatoval, že kronika je obsiahla a kvalitne spracovaná. Vyzval 

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

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  zápis textu obecnej kroniky za rok 

2018 

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

 

6. Zámer predaja pozemku 

 

V tomto bode starosta informoval poslancov o žiadosti p. Petruša, ktorý ma záujem o kúpu 

pozemku na rozšírenie prístupovej cesty k domu. Uviedol, že bol uskutočnený znalecký posudok, 

ktorým bola stanovená cena. Bola oslovená aj Spojená škola, ktorá nemala námietky voči tomuto 

predaju. Vyzval poslancov k diskusii. 

- Poslanec Kuruc sa zaujímal, či znalecký posudok sa započíta do nákladov. 

- Starosta potvrdil započítanie nákladov a zároveň uviedol, že p. Petruš bude mať záväzok 

vybudovať oplotenie. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer predaja novovytvorenej parcely C KN č. 334/6 o výmere 208 m2 , druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola geometrickým plánom č. 33526567-23/2019 

zo dňa 17.04.2019 vyhotoveným Alexandrom Baranom – AlBaGeo oddelená od pôvodnej 

parcely C KN č. 334/1 o výmere 2 620 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. 

Pôvodná parcela C KN č. 334/1 sa nachádza v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres Bardejov a je 

zapísaná Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je zabezpečenie prístupovej komunikácie k domu s nádvorím patriacim 

rodine Petrušovej. 

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

 

7. Výzva kamerového systému 

 

V tomto bode starosta vysvetlil a podal poslancov OZ všetky informácie o projekte, do ktorého 

sa obec ma záujem zapojiť. Popísal základný cieľ projektu. Uviedol, že bol vytvorený plán 

rozmiestnenia kamier v obci a momentálne sa čaká na nacenenie. Predložil poslancom navrhovaný 

plán rozmiestnenia kamier po obci. Vyzval poslancov k diskusii, ale nakoľko neboli žiadne 

pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

a.) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo II KMV 2019, ktorej 

účelom je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 

písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  

b.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,  

c.) zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu a to min. 5 % 

z celkových výdavkov, pričom rozpočet projektu je maximálne do výšky 90 000,00 eur, v 

súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,  

d.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

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

 

8. Projekt Pamiatky s dušou 

 

Starosta obce vysvetlil a podal všetky informácie k mikroprojektu „ Pamiatky duše“ v rámci  

3. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020. Uviedol, 

že hlavným partnerom ma byť poľské mesto Gorlice. Starosta vyzval poslancov k diskusii. 

- Poslanec M. Kuruc upresnil, že tento projekt si obligatórne nevyžaduje mať uznesenie, ale je 

dobre, ak uznesenie bude. 

- Poslanec M. Balon, ktorý navrhol štylistické úpravy uznesenia. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky starosta ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje   

a.) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu 

„Pamiatky s dušou“ v rámci 3. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A  

Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia,  

b.) zabezpečenie realizácie mikroprojektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančného 

príspevku,  

c.) zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie mikroprojektu a to 

min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, pričom rozpočet partnera spoločného 

mikroprojektu – Obce Zborov je maximálne do výšky 40 000,00 eur, v súlade s podmienkami 

poskytnutia finančného príspevku,  

d.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie mikroprojektu, 

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

 

9. Prenájom plynárenského zariadenia 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na predchádzajúcom OZ bol schválený  

z   dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer prenájmu plynárenského zariadenia nájomcovi SPP 

distribúcia. Neboli vznesené žiadne pripomienky a neprihlásil sa žiaden iný záujemca. Uviedol,  

že je potrebné schválenie prenájmu, aby sa zariadenie mohlo využívať.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje prenájom plynárenského zariadenia – 

stavby Rozšírenie distribučnej siete ul. Podhradie na parcele C KN č. 641/1, k. ú. Zborov z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi SPP – distribúcia, a. s., 

Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava, podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov za dohodnutú cenu 1,- eur/rok. 
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Hlasovanie: Prítomní – 6, Za –6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

10. Návrh rozpočtových opatrení 

 

Informáciu podala ekonómka obce J. Bukovska, ktorá uviedla, že na dnešné zasadnutie OZ sa 

predkladajú dve rozpočtové opatrenia.  Vysvetlila návrh RO č.5/2019, ktoré sa týka povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o čiastku 26 980,00 EUR. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 05/2019 

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

 

Vysvetlila návrh RO č.6/2019, ktoré sa týka povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov  po položkách o čiastku 101 168,56  EUR. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 05/2019 

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

 

Rozpočtové opatrenia č.5/2019 a č.6/2019 sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

11. Žiadosti občanov 

 

1. Žiadosť A. Miku o poskytnutie priestorov KD z dôvodu usporiadania osláv krstín. prednosta 

obce uviedol, že rodina bola overená a zistilo sa, že si voči obci neplnia svoje platobné 

povinnosti. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove neschvaľuje žiadosť Antona Miku, bytom Zákutie 

656/62, 086 33 Zborov, o prenájom sály kultúrneho domu s kuchyňou na účely oslavy krstín 

vnúčaťa 22.06.2019. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 1 

 

2. Žiadosť M. Kališovej o odpustenie nájomného a energii spätne od januára 2019. Žiadosť 

prečítal prednosta OcÚ a následne vyzval poslancov k diskusii. 

- poslanec M. Kuruc uviedol, že z právneho hľadiska nie je možné odpustiť niečo dopredu, 

žiada o odpustenie do doby kedy ukončí PN, ktorá ešte nie je stanovená. Možné je odpustiť, 

čo je splatné. Uviedol, že nájom je možné odpustiť, ale preddavok je možné len znížiť. 

Navrhoval sa zdržať predchádzajúceho uznesenia, ktoré bolo schválené v roku 2018. 

- poslanec Horbaj, ktorý uviedol, že stále bola bezproblémovou nájomníckou a takýto čin, 

je to najmenej, čo môžeme pre ňu spraviť. 

- starosta, ktorý navrhol odpustenie poplatkov za I. štvrťrok. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky starosta ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje odpustenie nájomného Márii Kališovej 

za nebytové priestory v objekte Obvodného zdravotného strediska v obci Zborov za I. štvrťrok 

2019 v plnej výške a zníženie preddavku za všetky služby spojené s nájmom nebytového 

priestoru o 60 %. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 1 
 

12. Správa o činnosti Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť 

 

Dňa 16.03.2019 zasadala Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť. Správu 

o činnosti komisie podal starosta obce, nakoľko predsedníčka komisie bola neprítomná. 
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie 

finančnej, majetkovej a pre podnikateľskú činnosť pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove. 

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

 

13. Správa o činnosti Komisie pre kultúru a cestovný ruch 

 

Dňa 27.03.2019 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Komisie pre kultúru a cestovný ruch. Správu 

o činnosti komisie podal predseda komisie R. Juraši. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie  

pre kultúru a cestovný ruch pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove. 

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

 

14. Správa o činnosti Komisie pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež 

 

Dňa 27.03.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre školstvo, vzdelávanie výchovu  

a mládež. Správu o činnosti komisie podal starosta obce, nakoľko predsedníčka komisie bola 

neprítomná. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie  

pre školstvo, vzdelávanie výchovu a mládež pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove. 

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

 

15. Správa o činnosti Komisie pre šport a voľnočasové aktivity 

 

Dňa 07.03.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre šport a voľnočasové aktivity. Správu 

o činnosti komisie podal predseda komisie M. Minčák. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie  

pre šport a voľnočasové aktivity pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove. 

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

 

16. Správa o činnosti Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej 

problematiky 

 

Dňa 17.03.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie 

rómskej problematiky. Správu o činnosti komisie podal starosta obce, nakoľko predseda komisie 

bol neprítomný. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie  

pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky pri Obecnom zastupiteľstve 

v Zborove. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 
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17. Správa o činnosti Komisie bytovej, výstavby, územného plánovania a verejného 

poriadku 

 

Predseda komisie A. Horbaj uviedol, že komisia sa stretla  3- krát, dňa 27.02.2019, 11.03.2019 

a 04.04.2019 sa uskutočnili zasadnutia Komisie bytovej, výstavby, územného plánovania a 

verejného poriadku. Predseda komisie podal správy o činnosti komisie z jednotlivých zasadnutí. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie 

bytovej, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve 

v Zborove. 

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

 

18. Správa o činnosti Komisie pre životné prostredie 

 

Dňa 17.03.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre životné prostredie. Správu o činnosti 

komisie podal predseda komisie E. Dvorščák. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie  

pre životné prostredie pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove. 

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

 

19. Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu 

 

Dňa 25.04.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu. Správu 

o činnosti komisie podal predseda komisie M. Kuruc. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie správu o činnosti Komisie  

pre životné prostredie pri Obecnom zastupiteľstve v Zborove. 

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

 

20. Rôzne 

 

V tomto bode vystúpili: 

- Starosta obce, ktorý informoval o jeho účasti na schôdzi ZMOS a podal informácie 

k pripravovanej aplikácii RESCO. 

 

21. Diskusia 

Keďže neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie. 

 

22. Návrh na uznesenie 

 

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

z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ  

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

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

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 
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Starosta obce:   Mgr. Ján   ŠURKALA, PhD.   ............................. 

 

Overovateľ:   Ing. Eduard DORŠČÁK                                ............................. 

    

Andrej HORBAJ                                     ............................. 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana   M A J C H E R O V Á           .............................. 

 

 

 

V Zborove, dňa 25.04.2019 

 

 


