Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
zo 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 24.04.2014

OZ po prejednaní :
A–schvaľuje
28.1/2014
Odpredaj pozemkov EKN č. 1320, orná pôda o výmere 287 m² zapísaného na LV č. 2526 a
spoluvlastnícky podiel ½ pozemku EKN č. 245, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1018
m2 zapísaného na LV č. 2507 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 Vasyla Kykynezdyho,
Krátky rad 617/18, Zborov za 2 671,- EUR .
28.2/2014
Prenájom nehnuteľného majetku v katastrálnom území obce Zborov, dom na ul.
Osloboditeľov 164/1, postavený na parcele číslo CKN 1504 zastavané plochy a nádvoria
zapísaný na LV č. 1- nebytové priestory o výmere 69,0 m2 miestnosti č. 108 a 109
z projektovej dokumentácie na základe verejnej obchodnej 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 pre MIBARD, s.r.o., Kellerova 8, 085 01 Bardejov za 0,72EUR/m2, t.j.
50,- EUR mesačne, s platnosťou od 15.03.2014 , na dobu 1 roka.
28.3/2014
Zápis textu do kroniky obce za rok 2013.
28.4/2014
V súlade so zákonom č. 154/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov podľa § 3 ods.1 a § 4 ods.2, zvýšenie mesačného platu starostu obce
Zborov, vykonávajúceho funkciu v plnom rozsahu, o 46,78 %, čo predstavuje sumu 837,EUR. S platnosťou od 01.06.2014 je plat starostu obce Zborov 2 626,- EUR.
28.5/2014
Aktualizáciu cenníka za služby poskytované v obci Zborov od 01.05.2014 / prenájom sály KD
na nekomerčnú akciu – svadba: Sála sa preberie v piatok a odovzdá v pondelok , cena za
prenájom ostáva podľa doteraz platného cenníka. Za každý ďalší deň je cena za prenájom
takáto : - pre občanov s trvalým pobytom v Zborove + 10,- EUR, - pre občanov , ktorí nemajú
trvalý pobyt v Zborove + 15,- EUR / každý deň .

28.6/2014
Zvýšenie normovanej spotreby pohonných hmôt od 01.01.2014 pre automobil Škoda YETI zo
súčasnej kombinovanej spotreby 6,1 l/100 km na 6,97 l/100 km a pre Citroen Berlingo zo
súčasnej spotreby v meste 9,6 l/100 km a spotreby mimo mesta 6,2 l/100 km , na spotrebu
v meste 12,48 l/100 km a spotrebu mimo mesta na 6,2 l/100 km, na základe ročného prehľadu
spracovaných údajov spotreby pohonných hmôt za rok 2013.
28.7/2014
Žiadosť o povolenie predaja na 12. ročníku ZSD pre Ing. Petra Pribulu, Zvončekova 6, 071 01
Michalovce.
28.8/2014
Vyhlásenie 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, na odpredaj časti pozemku CKN č. 786/1, ostatné plochy
o výmere 422 m2 zapísaného na LV č. 1, KÚ Zborov.

28.9/2014
Uzatvorenie Zmluvy o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú činnosť detí na rok 2014
medzi Obcou Zborov a Mestom Bardejov v súlade s prijatým VZN č. 2/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení
zriadených na území obce Zborov.
28.10/2014
Prenájom stavby – Rozšírenie STL pripojovacieho plynovodu na ul. Podhradie par. č. CKN
625 pre spoločnosť SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava za 1,- EUR /
rok.

B – berie na vedomie
28.1/2014
Informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru konanom dňa 02.04.2014.
28.2/2014
Rozpočtové opatrenie č. 5/2014.
28.3/2014
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2 tvorby a použitia sociálneho fondu OcÚ
Zborov za rok 2013.
28.4/2014
V súlade so zákonom č. 154/2014 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení
neskorších predpisov podľa § 3 ods.1 a § 4 ods.1, mesačný plat starostu obce Zborov,
vykonávajúceho funkciu v plnom rozsahu, vo výške 2,17 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve / za rok 2013 – 824,- EUR/ , čo predstavuje sumu
1 789,- EUR.

28.5/2014
Informáciu o stave unimobuniek na ul. Zákutie a možnom riešení zatekania striech.
28.6/2014
Správu o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejného funkcionára
konanom dňa 28.03.2014.
28.7/2014
Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov, Pod 100 lipami 421/16, 086 33 Zborov o opätovné
oplotenie objektu pri zdravotnom stredisku.
28.8/2014
Žiadosť Vasyla Kykynezdyho, Krátky rad 617/18, 086 33 Zborov o odpredaj pozemku na
parcele č. 786/1 o výmere 422 m2.
28.9/2014
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce.

H – ruší
28.1/2014
Uznesenie A 27.7/2014 zo dňa 27.02.2014.

K – neschvaľuje
28.1/2014
Žiadosť Martina Miku, Krátky rad 87/20, 086 33 Zborov o poskytnutie futbalového ihriska
a sály kultúrneho domu na 18.07.2014.

Ján Lukáč, v. r.
starosta obce

