UZNESENIE
z 33. zasadnutia OZ Zborov konaného dňa 12.3.2018

OZ po prerokovaní

A - schvaľuje:
33.1/2018
Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb, Obrancov mieru 454 na prevádzku záložne na
základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a 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 pre Martina Ragana , Kurimka 4, 090 16 Cernina, IČO: 44 906 421 za cenu 15,- Eur/m2 za
rok .
33.2/2018
žiadosť Ing. Petra Pribulu o povolenie výroby a predaja kukuričných pukancov a cukrovej vaty na 16.
ročníku multižánrového hudobného festivalu „Zborovské sladké drevo“

E – poveruje:
33.1/2018
na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly v zmysle § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001
Z.z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov za účelom preverenia dodržiavania
povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa ustanovenia § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v objektoch a priestoroch fyzických osôb v rozsahu protipožiarnej kontroly skladovanie horľavých látok, - umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných,
plynových a iných spotrebičov, - kontrola komínových telies a dymovodov
trojčlenné skupiny :
a) Štefan Fintor, Vladimír Kohút, Martin Gutt
b) Varešinský Lukáš, Kočamba Michal, Rudolf Zbreha
c) Ing. Pavol Bašista, Jozef Geffert, Rastislav Varjan
33.2/2018
na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly podľa § 69 ods. 2) zák. NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov za účelom a rozsahu protipožiarnej kontroly
- dokumentácia ochrany pred požiarmi
- vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi
- skladovanie horľavých látok
- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, vody a plynu, stav únikových
ciest a ich označenia
- vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými prostriedkami ochrany pred požiarmi
- umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov
- preverenie splnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predchádzajúcej kontrole
túto skupinu:

- Štefan Fintor, Lukáš Varešinský, Michal Kočamba

G – súhlasí:
33.1/2018
s otvorením pobočky stávkovej kancelárie NIKÉ, spol. s. r. o. , Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava na
adrese:
Marek Marcin-Humeník – Pohostinstvo
Nám. ČSLA 158/3
086 33 Zborov

K – neschvaľuje:
33.1/2018
žiadosť Anny Cinovej, 090 03 Ladomirová 149, na prenájom sály kultúrneho domu za účelom svadby

N – určuje:
33.1/2018
vedúcich kontrolnej skupiny v zmysle § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
1.) Lukáš Varešinský
2.) Štefan Fintor
3.) Ing. Pavol Bašista

Ján L u k á č,
starosta obce ,v.r.

