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UZNESENIA 

z XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 28.12.2020 

 

 

Obecného zastupiteľstvo obce Zborov po prerokovaní:  

 

A – schvaľuje: 

XXIX.1/2020 

rozpočtové opatrenie č. 28/2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIX.2/2020 

1. Rozpočet obce na rok 2021 a jeho prílohu Programový rozpočet obce na rok 2021 v celko-

vom objeme: 

Bežný rozpočet 

Príjmy bežného rozpočtu: 3 206 821,00 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu: 3 107 655,00 EUR 
 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy kapitálového rozpočtu:  288 950,00 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu: 1 381 577,00 EUR 
 

Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie: 1 060 061,00 EUR 

Výdavkové finančné operácie: 66 600,00 EUR 

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2021, zámery, ciele a merateľné ukazova-

tele programov, podprogramov a prvkov. 

3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie.  

Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIX.3/2020 

prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov – skladových priestorov (miestnosti č. 022 

a 023) v pôvodnom stave bez vnútorného vybavenia o výmere 45,35 m2 v objekte Centra in-

tegrovanej zdravotnej starostlivosti v Zborove, ktorý sa nachádza na adrese Lesná 4 so súpis-

ným číslom 420 a je postavený na parcele C KN 238/1 v k. ú. Zborov, obci Zborov, okres 

Bardejov a je zapísaný Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1, ná-

jomcovi registrovanému sociálnemu podniku ZBOR – STAV, s. r. o., sídlom Lesná 10, 086 

33 Zborov, IČO: 52 707 687, za cenu nájmu 15 EUR/m2/rok (jednostranne upravovaná prena-

jímateľom o ročnú mieru inflácie oznámenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
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predchádzajúci kalendárny rok) a k tomu úhradu nákladov za služby, t. j. spotrebované ener-

gie (teplo, elektrina, vodné, stočné) na dobu určitú, a to na obdobie piatich rokov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov je skutočnosť, že nájomca (obchodná spoločnosť 

100%-ne vlastnená obcou Zborov) si ako registrovaný sociálny podnik v predmetných neby-

tových priestoroch (po ich rekonštrukcii z vlastných prostriedkov) zriadi priestor určený na 

uskladnenie materiálového vybavenia a zároveň miesto na výkon pridružených činností spo-

jených so zabezpečením chodu organizovanej práce.  
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIX.4/2020  

dohodu o započítaní investícií a nájomného medzi obcou Zborov a spoločnosťou 

ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 

52 707 687, za účelom rekonštrukcie nebytových priestorov – skladových priestorov (miest-

nosti č. 022 a 023) o výmere 45,35 m2 v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v Zborove, na adrese Lesná 4, 086 33 Zborov do výšky 6 600,34 EUR v rozsahu stavebných 

prác uvedených vo výkaze výmer zo dňa 28.12.2020, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Feciľák, 

výkonný riaditeľ spoločnosti ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik, pod pod-

mienkou, že investície nájomcu do vyššie uvedených nebytových priestorov v nájme budú 

preukázateľne uskutočnené v termíne do konca I. kvartálu 2021.  
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIX.5/2020 

kúpu nehnuteľností:  

- parcely C KN 232/2 o výmere 31 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Zbo-

rov, obec Zborov, okres Bardejov, ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parcely C KN 

232 o výmere 517 m2, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV 

č. 1 889, podľa geometrického plánu č. 33526567-129/2020 zo dňa 18.12.2020, ktorý vyhoto-

vil Alexander Baran - AlBa Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove dňa 

28.12.2020 pod č. G1-1033/2020,  

- parcely C KN 233/2 o výmere 341 m2, druh pozemku: záhrada, k. ú. Zborov, obci Zborov, 

okres Bardejov, ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parcely C KN 233 o výmere 912 

m2, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu v Bardejove na LV č. 1 889, podľa 

geometrického plánu č. 33526567-129/2020 zo dňa 18.12.2020, ktorý vyhotovil Alexander 

Baran AlBa - Geo a overil katastrálny odbor Okresného úradu v Bardejove dňa 28.12.2020 

pod č. G1-1033/2020, 

za kúpnu cenu 15,- EUR/m2 od súčasných vlastníkov Jozefa Buffu a manželky Silvie Buffo-

vej r. Brachovej, bytom Obrancov mieru 453/8, 086 33 Zborov. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

  

 

XXIX.6/2020 

a) predloženie Žiadosti o projekt a jej príloh za účelom realizácie projektu „Podpora rozvoja 

komunity v Zborove – lepšia budúcnosť pre všetkých“ v rámci programu „Miestny rozvoj, 
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odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, SK – Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia, 

Nórske granty 2014 – 2021, ktorého ciele sú v súlade s platnými rozvojovými a plánovacím 

dokumentmi Prešovského samosprávneho kraja, Akčným plánom okresu Bardejov v znení 

dodatku č. 1 a s platným Komunitným plánom sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016 -

- 2022, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu obce.  
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIX.7/2020 

Plán zasadnutí Obecnej rady (OR) a Obecného zastupiteľstva (OZ) obce Zborov v I. polroku 

2021. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

  
 

 

B –berie na vedomie: 

XXIX.1/2020 

rozpočtové opatrenie č. 27/2020. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIX.2/2020 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Zborov na roky 

2021 – 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 

Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

XXIX.3/2020 

návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023. 
Hlasovali: Prítomní – 8 z 9, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0; 

 

 

       

 

Zborov 28.12.2020      Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

       starosta obce 
 

 

 

Zverejnené: 28.12.2020       Zvesené:  


