Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 25.06.2013

OZ po prejednaní :
A– s c h v a ľ u j e
21.1/2013
- rozpočtové opatrenie č.7/2013,
21.2/2013
- rozpočtové opatrenie č. 9/2013,
21.3/2013
- rozpočtové opatrenie č.10/2013,
21.4/2013
- celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad,
21.5/2013
- vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 256 039,93 EUR
a/ z návratných zdrojov financovania v čiastke : 195 937,06 EUR
b/ z rezervného fondu v čiastke : 60 102,87 EUR,
21.6/2013
- termíny zasadnutí OR a OZ obce Zborov v 2.polroku 2013,
21.7/2013
- umorenie pohľadávok vo výške 2 973,64 EUR,
21.8/2013
- žiadosť MO MS Zborov, spevokol Zborovčan o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zborov
v roku 2013 vo výške 1 000,- EUR,
B–berie na vedomie
21.1/2013
- rozpočtové opatrenie č. 8/2013,
21.2/2013
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zborov,

21.3/2013
- informáciu predsedu finančnej komisie o zasadnutí komisie konanom dňa 25.06.2013,
21.4/2013
- informáciu o konsolidácii závierky a konsolidácii súhrnného celku,
21.5/2013
- správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky a správu k účtovnej závierke,
21.6/2013
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013,
21.7/2013
- správu o výsledku následnej finančnej kontroly č.2,
21.8/2013
- informáciu predsedu finančnej komisie o zasadnutí komisie konanom dňa 06.05.2013,
21.9/2013
- žiadosť o odpredaj obecnej cesty č. 1320 pre Vasyl Kykynezhdy, Krátky rad 617/18, 086 33
Zborov,
21.10/2013
- informáciu Rady školy pri ZŠ s MŠ v Zborove o výsledku výberového konania na funkciu
riaditeľa ZŠ s MŠ v Zborove ,
21.11/2013
- informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach obce,
C–ukladá
21.1/2013
- vedúcemu stavebného oddelenia vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet
stavebných prác s f. CASSIS Slovakia, s.r.o. na rekonštrukciu budovy bývalého kina na ul.
Zákutie 1582/4 kvôli posúdeniu výšky odpočtu nájmu do 31.08.2013,
E–poveruje
21.1/2013
- hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol v II.polroku 2013,
G–súhlasí
21.1/2013
- s podpisom zmluvy o dielo medzi obcou Zborov a Fa Hunter – Igor Tomko, Dobrovoľnícka
1186/16, 074 01 Trebišov s platnosťou od 01.07.2013,
21.2/2013
- s predĺžením nájomných zmlúv v budove OZS na dobu určitú, 2 roky, s možnosťou
opakovaného predĺženia zmluvy o nájme nebytových priestorov pre : Balon Consulting,

s.r.o., Zubná technika – Mária Petrušová, Mária Kališová, IN – Medic, s.r.o. s platnosťou od
01.júla 2013,
21.3/2013
- s podpisom zmluvy č. Z/435 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely medzi obcou
Zborov a PD Magura Zborov ako vopred určenému záujemcovi z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, vsúlade so zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v úplnom znení, § 9a,
ods.8, písmeno e/,
H–ruší
21.1/2013
- uznesenie A 18.8/2013 zo dňa 25.04.2013,
21.2/2013
- uznesenie E 18.1/2013 zo dňa 25.04.2013,
21.3/2013
- uznesenie G 18.5/2013 zo dňa 25.04.2013,
21.4/2013
- uznesenie G 15.3/2013 zo dňa 21.02.2013,
K–neschvaľuje
21.1/2013
- žiadosť Martin Mika, Krátky rad 87/20, 086 33 Zborov o poskytnutie sály KD na Rómsky
ples,
21.2/2013
- žiadosť Mareka Mika, Zákutie 33, 086 33 Zborov o poskytnutie sály KD za účelom
organizácie podujatia Gipsy Hlas 2013 a Rómského plesu,
21.3/2013
- žiadosť Jozefa Cinu, Krátky rad 571/45, 086 33 Zborov o povolenie usporiadať tanečnú
zábavu,
O–prerokovalo
21.1/2013
- upozornenie prokurátora zo dňa 24.05.2013 / Pd 40/13-3/ s tým, aby sa v budúcnosti
porušenia zákona neopakovali a jeho ustanovenia dodržiavali.
Ján Lukáč, v.r.
starosta obce

