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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 VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 30.05.2019 

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 

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

PhD. Prítomných poslancov obecného zastupiteľstva privítal a ospravedlnil neprítomného 

poslanca Slavomíra Gefferta. Informoval prítomných, že poslanec Andrej Horbaj sa zasadnutia 

zúčastni, ale bude meškať. 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 – 7, Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov Mg. 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 Ing. Eduard Dvorščák. 

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

 

4. Návrh VZN č.1/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre 

Zborov 

 

Informácie uviedol prednosta OcÚ Mgr. Peter Hudák, PhD., ktorý informoval o splnení 

zákonnej povinnosti zverejnenia návrhu VZN. Následne prítomným poslancom vysvetlil všetky 

potrebné informácie k predloženému návrhu VZN. Starosta informoval o kolaudácii budovy 

komunitného centra a možnosti zapojenia sa do výzvy, prostredníctvom ktorej je možné získať 

financie na tri pracovné miesta. Starosta vyzval poslancov k diskusii.  

- Poslanec E. Dvorščák upozornil na neupravené okolie budovy KC. 

Nikto ďalších prítomných poslancov k prednesenému návrhu VZN nemal žiadne 

pripomienky, starosta uzavrel diskusiu a vyzval k hlasovaniu. 
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Zborov č. 1/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Zborov.  

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

 

5. Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Zborov 

 

Informácie uviedol prednosta OcÚ P. Hudák, ktorý prítomným poslancom vysvetlil všetky 

potrebné informácie k predloženému návrhu Zriaďovacej listiny KC Zborov. Uviedol, že KC 

bude spadať pod obec a nebude mať právnu subjektivitu. Starosta vyzval poslancov k diskusii. 

- Poslanec E. Dvorščák sa zaujímala o pracovníkoch KC. 
- Starosta uviedol, že to pôjde cez Úrad splnomocnenca vlády pre RK a vysvetlil postup 

obsadenia pracovných miest. 

- Poslanec M. Kuruc sa zaujímal, či budova KC má pridelené súpisné a orientačné číslo. 
- Starosta uviedol súpisné a orientačné číslo, ktoré boli budove pridelené. 

Starosta ukončil diskusii a vyzval k hlasovaniu.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  Zriaďovaciu listinu Komunitného 

centra Zborov. 

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

 

6. Zriadenie protipovodňovej komisie 

 

V tomto bode prednosta OcÚ informoval poslancov o potrebe zriadenia protipovodňovej 

komisie, nakoľko došlo k personálnym zmenám. Uviedol, že vymenovanie komisie je 

v kompetencii starostu obce a OZ to berie na vedomie. Vysvetlil hlavný účel komisie 

a vymenoval členov komisie.  

V priebehu prejednávania tohto bodu programu prišiel na rokovanie Obecného zastupiteľstva 

poslanec Andrej Horbaj.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie  

a) Zriaďovaciu listinu Povodňovej komisie obce Zborov;  

b) Štatút Povodňovej komisie obce Zborov. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0;  

 

7. Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu pre projekt bezpečného priechodu pre 

chodcov 

 

V tomto bode prednosta OcÚ P. Hudák vysvetlil a podal poslancov OZ všetky informácie 

o projekte, do ktorého sa obec ma záujem zapojiť. Popísal základný cieľ projektu. Uviedol,  

že sa vybral jeden priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza v strede obce na ul. Hlavná. Starosta 

vyzval poslancov k diskusii.  

- Poslanec E. Dvorščák sa zaujímal, či obec nezamýšľala inštalovať merače rýchlosti pred 

vstupmi do obce. 
- Starosta uviedol, že cez tento projekt sa to nedá, ale do budúcna sa nad tým uvažuje. 

Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta ukončil diskusiu a vyzval 

k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Bezpečné 

priechody pre chodcov v Zborove, I. etapa“ v rámci výzvy číslo III. Prezídia Policajného 

zboru 2019, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;  
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 1 032,52 EUR (5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu), t. j. vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (20 650,42 EUR) a poskytnutej dotácie 

(19 617,90 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 

obce. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0;  

 

8. Žiadosti občanov 

 

1. Žiadosť K. Kováča o poskytnutie sály KD za účelom usporiadania svadby. Prednosta obce 

uviedol, že táto žiadosť sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ. 

 

2. Žiadosť M. Kováča o poskytnutie sály KD za účelom usporiadania krstín. Prednosta obce 

uviedol, že rodina bola overená a zistilo sa, že voči obci mali pohľadávky, ale všetko 

vyplatili a v súčasnosti sú bez dlhov. Uviedol, že rodine bol ponúknutý na usporiadanie 

krstín priestor nad kuchyňou spolu s balkónom, s ktorým súhlasili. 
 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje žiadosť Maroša Kováča, bytom 

Zákutie 656/69, 086 33 Zborov, o prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome,  

t. j. balkóna a salónika na 1. podlaží, a kuchyne za účelom uskutočnenia krstín dieťaťa 

22.06.2019 s podmienkou zloženia kaucie vo výške 500 eur. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

9. Návrh vyhlásenia dobrovoľnej zbierky 

 

Starosta podal prítomným poslancom informácie o predloženom návrhu dobrovoľnej 

zbierky a jej účele. Vysvetlil všetky informácie a vyzval poslancov k diskusii. 

- Poslanec E. Dvorščák podporil tento návrh a odporúčal to prezentovať na kultúrnych akciách, 

kde by ľudia mohli prispieť.  

Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta ukončil diskusiu a vyzval 

k hlasovaniu. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje vyhlásenie dobrovoľnej verejnej 

zbierky s názvom „Park sv. Floriána v Zborove“ s týmito podmienkami:  

a) usporiadateľ zbierky: obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 00322741; správu o 

činnosti Komisie finančnej, majetkovej a pre podnikateľskú činnosť pri Obecnom 

zastupiteľstve v Zborove. 

b) účel dobrovoľnej zbierky: získanie finančného príspevku na zhotovenie sochy sv. 

Floriána, patróna hasičov, ktorá bude umiestnená v Zborove pri požiarnej zbrojnici, pri 

príležitosti 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru a úpravu verejného 

priestranstva pri požiarnej zbrojnici;  

c) spôsob konania dobrovoľnej zbierky: zasielaním finančných prostriedkov na účet obce 

Zborov vedený v Prima banke a. s. s číslom IBAN: SK89 5600 0000 0036 0537 1019 alebo 

v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Zborove s označením „Dobrovoľná zbierka“ 

počas úradných hodín;  

d) doba konania dobrovoľnej zbierky: od 01.06.2019 do 31.12.2019. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa –0 

 

 

 

 



4 
 

10. Rôzne 

 

V tomto bode vystúpili: 

- Starosta obce, ktorý: 

- informovala o vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity. Uviedol časti obce, kde došlo 

k záplavám a škodám. Opísal ako postupujú práce na ich odstránenie; 
- informoval o projektoch, ktoré v obci prebiehajú a projektoch, ktoré sú v štádiu 

riešenia; 

- podal informácie o realizovaných prácach na obecnom rozhlase; 

- informoval o priebehu prác na rekonštrukcii MK;  
- podal informácie o priebehu uskutočnených kultúrnych akciách „ Deň matiek“ a „ Deň 

detí“ ; 
- Poslane A. Horbaj, ktorý sa upozornil na úzku cestu v časti, kde býva p. Peteja a zaujímal sa, 

či sa uvažuje pri prácach o jej rozšírení. 

- Starosta uviedol, že sa na to myslelo pri vypracovaní projektu a zameralo sa to podľa toho ako 

to dovoľovali hranice. 

- Poslanec M. Balon, ktorý informoval o uskutočnenom turnaji nohejbalistov. 

 

11. Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

- Poslankyňa Mária Kaňuchová, ktorá upozornila na nebezpečný úsek cesty na ulici 

Budovateľská pri p. Šipulovej, kde do vozovky zasahujú konáre stromov a kríkov, ktoré rastu 

okolo cesty. 

- Poslanec M. Kuruc, ktorý sa zaujímal o termín vyspravenia pomníka k 1. sv. vojne na ulici 

Podhradie a zároveň pochválil obec za úpravu okolia. 

- Starosta uviedol, že sa to spraví súbežne s prípravou podstavca pod sochu sv. Floriána. 

- Poslanec A. Horbaj, ktorý upozornil na každodennú rannú dopravnú situáciu na ulici Školská. 

Zároveň uviedol, že je potrebné upozorniť p. Slivu, ktorý na tejto ulici býva, aby neparkoval 

pred bránou školy, pretože aj bez toho je ráno na tejto ulici dopravný chaos. 

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

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Ing. Miroslav Balon, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté uznesenia  

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove. Uznesenia z VIII. zasadnutia OZ  

sú v prílohe tejto zápisnice. 

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

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 

 

Starosta obce:   Mgr. Ján   ŠURKALA, PhD.   ............................. 

 

Overovateľ:   Mgr. Matúš MINČÁK                                ............................. 

    

Marián ŠTEFURIK                                     ............................. 

 

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

 

V Zborove, dňa 30.05.2019 


