Obecné zastupiteľstvo obce Zborov
Uznesenie
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 16.08.2012

OZ po prejednaní :
A–schvaľuje
12.1/2012
Rozbor hospodárenia Obce Zborov k 30.06.2012
12.2/2012
Výročnú správu Obce Zborov za konsolidovaný celok za rok 2011
12.3/2012
Rozpočtové opatrenie č. 9/2012
12.4/2012
Rozpočtové opatrenie č. 10/2012
12.5/2012
Rozpočtové opatrenie č. 11/2012
12.6/2012
Predaj pozemku par. č. CKN 234/14 zastavané plochy o výmere 4 m², ktorá bola vytvorená
odčlenením z par. 234/1 zastavané plochy o výmere 3.854 m² pre Východoslovenskú
distribučnú a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice za dohodnutú kúpnu cenu 1,- EUR / m², t.j. 4,EUR
12.7/2012
Kúpu pozemku par. č. CKN 271/7 zastavané plochy o výmere 197 m², ktorá vznikla
odčlenením z pozemku par. č. CKN 271/1 zastavané plochy o výmere 810 m² od Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Prešove za dohodnutú kúpnu cenu 1.700 EUR.

B–berie na vedomie

12.1/2012
Informáciu p. Brusziho, ktorú osobne predniesol na rokovaní OZ ohľadom kanalizácie, ktorá
vedie cez jeho pozemok. Berie na vedomie aj opätovnú ponuku starostu obce Zborov na
odstránenie nedostatkov, ktoré vznikli pri budovaní kanalizácie na pozemku p. Brusziho –
odstránenie pôvodnej hliny, navezenie ornice a vyrovnanie terénu za predpokladu písomného
povolenia p. Brusziho na vstup na pozemok za účelom predmetných úprav s termínom
vykonania prác do 3 týždňov.

12.2/2012
Správu predsedu finančnej a majetkovej komisie o zasadnutí komisie v 3. Q 2012
12.3/2012
Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky obce Zborov za rok 2011
12.4/2012
Záznam o výsledku kontroly č. 1/2012 – kontrola prijatých uznesení OZ v Zborove za I.
polrok 2012
12.5/2012
Správu o výsledku kontroly č.2/2012 – kontrola vybavovania sťažností a petícií na obec
Zborov v roku 2011 a za 1. polrok 2012
12.6/2012
Správu predsedu komisie pre školstvo a kultúru o zasadnutí komisie v 3. Q 2012
12.7/2012
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce

O – prerokovalo
12.1/2012
Odpredaj nehnuteľnosti – budovy, súpisné číslo 299 na parcele 101/3 a pozemkov na
parcelách čísla 101/3 zastavaná plocha vo výmere 981 m2 a 100/3 záhrada vo výmere 311
m2, všetko zapísané na LV č.1 priamym predajom na základe predkupného práva
a osobitného zreteľa priamym predajom v súlade so zákonom o majetku obcí č.138/1991 Zb.v
úplnom znení, § 9 a, ods.8, písm.e/.

Ján Lukáč
starosta obce

