Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 22.10.2015

OZ po prejednaní :
A – schvaľuje
8.1/2015 zámer obce na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
v budove domu služieb na ul. Obrancov mieru o rozlohe 74 m2 / priestor kvetinárstva / v súlade so
zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v úplnom znení. Cena za prenájom 1m2/ 1 kalendárny rok min. 15,- + cena za spotrebované energie,
8.2/2015 prenájom časti pozemku na parcele CKN 223/3 na ul. Obrancov mieru o rozlohe 39 m2 pre
Karola Kanského , Podhradie 1/1, 086 33 Zborov na základe obchodnej verejnej súťaže za cenu 0,30
/m2/ rok na skladové priestory od 01.11.2015 na dobu určitú 5 rokov,
8.3/2015 prenájom časti pozemku na parcele CKN 223/3 na ul. Obrancov mieru o rozlohe 134,20 m2
pre Michala Lukáča, Pod 100 lipami 410, 086 33 Zborov na základe obchodnej verejnej súťaže za cenu
0,30 EUR/ m2/ rok/ na skladové priestory a letnú terasu od 01.01.2016 na dobu určitú 5 rokov za
predpokladu, že nájomca nebude mať voči obci žiadne záväzky,
8.4/2015 uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku o výmere 506 m2 na parcele CKN 150/72 medzi
Obcou Zborov a ŠOK, o.z., Nedbalova 11, 949 12 Nitra na dočasné užívanie za účelom zriadenia škôlky
okrasných drevín na skrášlenie verejných priestranstiev v obci Zborov na dobu určitú od 15.03.2016
do 15.03.2026,
8.5/2015 Štatút Spojenej školy, Školská 478, 086 33 Zborov,
8.6/2015 žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov pre MEDISOR s.r.o.

MUDr. Blanka Soroková, Lesná 4, 086 33 Zborov v budove OZS na dobu 2 rokov s platnosťou
od 31.12.2015,
8.7/2015 žiadosť Gymnázia L.Stockela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov o prenájom sály KD na

deň 29.01.2016 na zorganizovanie študentského plesu,
8.8/2015 zámer obce na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj časti pozemku

CKN 784/39, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 360 m2 v súlade so zákonom
o majetku obcí 138/1991 Zb. v úplnom znení za minimálnu cenu stanovenú znaleckým
posudkom. Výmera pozemku sa upresní po spracovaní geometrického plánu,

B - berie na vedomie:
8.1./2015 príkazný list starostu obce na vykonanie inventarizácie 2015,
8.2/2015 príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie záväzkov a pohľadávok

v roku 2015 ,
8.3/2015 záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 3/2015 – kontrola zabezpečenia

ochrany majetku – zmluvy o hmotnej zodpovednosti a dohody zverených hodnotách na ZŠ
s MŠ v Zborove so stavom ku 30.06.2015,
8.4/2015 Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Zborove, jej výsledkoch

a podmienkach za šk. rok 2014/2015,
8.5/2015 žiadosť OZ Vyrovnávanie šancí, Sabinovská 18, Prešov o prenájom priestorov KD a

OcÚ,
8.6/2015 žiadosť Marianny Kováčovej, Krátky rad 668/88, Zborov a Petra Čarného, 059 94

Holumnica o odkúpenie časti pozemku CKN 784/39 na výstavbu rodinného domu s tým, že
obec podnikne zákonom stanovené kroky vedúce k predaju uvedeného pozemku a zároveň
zabezpečí, aby uvedený žiadatelia nemali voči obci žiaden záväzok,
8.7/2015 žiadosť Martina Mika, Krátky rad 87/20, Zborov o prenájom pozemku na ul. Zákutie,
8.8/2015 poslanecký návrh Mgr. Jána Šurkalu na pomenovanie verejného priestranstva

s odporúčaním verejnej diskusie na túto tému, ,
8.9/2015 informáciu starostu obce aktuálnych otázkach života obce,
8.10/2015 informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru dňa 05.10.2015 ,
8.11/2015 správu nezávislého audítora k účtovnej závierke účtovnej jednotky Obec Zborov na

rok 2014,
8.12/2015 informáciu o zmene názvu DHZ v Zborove na Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zborov,

O – prerokovalo :
8.1/2015 upozornenie prokurátora č.Pd 82/15/7701-2 zo dňa 13.10.2015 s tým, že zabezpečí,

aby zákonné ustanovenia boli dodržiavané a rešpektované a ich porušenia sa neopakovali.

Ján Lukáč, v. r.
starosta obce

