Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 25.04.2013

OZ po prejednaní :
A– s c h v a ľ u j e
18.1/2013
- zápis textu do kroniky obce za rok 2012,
18.2/2013
- rozpočtové opatrenie č.2/2013,
18.3/2013
- rozpočtové opatrenia č.3/2013,
18.4/2013
- rozpočtové opatrenie č.4/2013,
18.5/2013
- normatív 50,- EUR na žiaka s trvalým pobytom v obci Zborov navštevujúceho CVČ mimo
obce Zborov na šk.rok 2012/2013 za splnenia týchto podmienok : žiadosť o financovanie,
rozhodnutie o prijatí žiaka do CVČ a súhlas rodiča,
18.6/2013
- pridelenie bytov v 7.b.j. bol D – ul.Budovateľská pre týchto žiadateľov :
byt č.1 Serafína Semaneková, Budovateľská 447, 086 33 Zborov / prízemie 50,72 m2 /,
byt č.2 Štefan Dinis, Stebník 11, 086 33 Zborov / prízemie 32,45 m2/,
byt č.3 František Miškanin, Úzka 275, 086 33 Zborov / prízemie 38,81 m2/,
byt č.4 Ingrida Virgalová, Na Stebníčku 633, 086 33 Zborov / poschodie 67,92 m2/,
byt č.5 Jaroslav Hudák, Budovateľská 446, 086 33 Zborov / poschodie 68,05 m2 /,
byt č.6 Štefan Sliva, Pod 100 lipami 424, 086 33 Zborov / podkrovie 66,81 m2 /,
byt č.7 Tomáš Geci, Štúrova 363, 086 33 Zborov / podkrovie 66,95 m2 /,
a zároveň schvaľuje prenájom STL pripojovaného plynovodu pre 7 b.j. blok D spoločnosti
SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava,
18.7/2013
- cenu za dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou pre občanov 0,36 EUR/m3 od 01.01.2013,

18.8/2013
- cenu za nájom nebytových priestorov v budove OZS / s platnosťou od 01.07.2013 takto:
cena za prenájom priestorov na podnikanie 15,- EUR / m2 / rok,
cena za prenájom spoločných priestorov- 2/3 z ceny priestorov na podnikanie a cena tepla sa
bude počítať na základe všetkých prenajatých priestorov,
18.9/2013
- žiadosť Michala Lukáča ml., Stebnícka Huta 42, 086 33 Zborov o zmenu predmetu zmluvy
o nájme nebytových priestorov č.2/2012 zo dňa 01.01.2013 – predmet podnikania . kaviareň,
18.10/2013
- prenájom časti pozemku CKN 784/11 vo výmere 35 m2 za 100,- EUR / rok pre Tomáša
Kováča, Duklianska 186/8, 086 33 Zborov na účely podnikania,
18.11/2013
- rozšírenie predmetu nájmu z dôvodov osobitného zreteľa o parcely CKN 1653/3 – zastavané
plochy o výmere 801 m2, CKN 1653 /7 - zastavané plochy o výmere 401 m2, pre Rudolfa
Kloknera a Janu Kloknerovú, Podhradie 621/1025, 086 33 s platnosťou od 01.05.2013, s tým,
že ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zo dňa 03.01.2011 ostávajú v platnosti,
18.12/2013
- žiadosť Ing. Zuzany Dvorščákovej, Bardejovská 503/4, 086 33 Zborov o zrušenie nájomnej
zmluvy zo dňa 15.10.2010 ku dňu 30.04.2013,
B–berie na vedomie
18.1/2013
- rozpočtové opatrenie č. 1/2013,
18.2/2013
- informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru konanom dňa 25.03.2013,
18.3/2013
- informáciu o zasadnutí komisie bytovej, výstavby, verejného poriadku a ŽP konanom dňa
11.04.2013,
18.4/2013
- informáciu o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejného
funkcionára konanom dňa 18.03.2013,
18.5/2013
- výsledky kontroly plnenia uznesení OZ za II.polrok 2012,
18.6/2013
- list p. Ladislava Brusziho ako aj jeho diskusný príspevok a zároveň nesúhlasí, z dôvodu
verejného záujmu, s preložením kanalizácie z jeho pozemku, nakoľko menovaný súhlasil
s realizáciou výstavby kanalizácie, čo potvrdil svojim podpisom na zmluve zo dňa
19.09.2005,

18.7/2013
- diskusný príspevok p. Mareka Chmuroviča,

18.8/2013
- žiadosť f. Kenbard s.r.o., Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov a zároveň odporúča pokračovať
v jednaní o možnosti prenájmu budovy TJ,
18.9/2013
- žiadosť Anny Kališovej , Pod 100 lipami 409, 086 33 Zborov,
18.10/2013
- žiadosť Ing.Petra Pribulu, Zvončeková 6, 071 01 Michalovce o povolenie predaja,
18.11/2013
- protokol o vykonaní previerky zachovania zákonnosti v postupe obce pri prevodoch majetku
obce podľa zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za obdobie od
01.01.2012 do 31.12.2012,
18.12/2013
- informáciu o dražbe nehnuteľnosti zapísanej na LV č.3757 v kat.území obce Zborov vo
vlastníctve Mareka Angeloviča a odporúča zúčastniť sa dražby,
18.13/2013
- informáciu o aktuálnych otázkach života obce,
E–poveruje

18.1/2013
- prednostku OcÚ preveriť všetky nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov
týkajúce sa obce Zborov s tým, že v prípade nezrovnalosti predloží návrh na úpravu
nájomných zmlúv na najbližšie zasadnutie OZ,
G–súhlasí
18.1/2013
- s umiestnením a prevádzkovaním stávkového terminálu pre spoločnosť NIKÉ, spol.s.r.o.,
Ilkovičová 34, 812 30 Bratislava v prevádzke Internet stávková kancelária, Čsl.armády 220,
086 33 Zborov,
18.2/2013
- s predĺžením nájomnej zmluvy v budove OcÚ na dobu určitú 1 rok s možnosťou
opakovaného predĺženia zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Katarínu Buchalovú,
Podhradie 643/103, 086 33 Zborov s platnosťou od 01.júla 2013,
18.3/2013
- s predĺžením nájomných zmlúv budove OZS na dobu určitú 2 rokov s možnosťou

opakovaného predĺženia zmluvy o nájme nebytových priestorov pre : f. ELIMED, s.r.o.,
Lekáreň Makovica ,R.Juraši – Studio Records s platnosťou od 01.07.2013,

18.4/2013
- s podpísaním nájomnej zmluvy medzi obcou Zborov a Ing.Eduardom Dvorščákom,
Bardejovská 503/4, 086 33 Zborov – prenájom parcely CKN 845, záhrada LV č.1 o výmere
374 m2 za účelom prevádzkovania záhradníctva s platnosťou od 01.05.2013, na dobu 1 roka
za sumu 30,- EUR / rok,
18.5/2013
- s podpisom zmluvy o dielo medzi obcou Zborov a Fa Hunter – Igor Tomko, Dobrovoľnícka
1186/16, 074 01 Trebišov s platnosťou od 01.05.2013,
18.6/2013
- s podpisom zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ s MŠ, Školská 478, 086 33
Zborov a ZUŠ M.Vileca, Hurbanova 10, 085 01 Bardejov ,
H – ruší

18.1/2013
- uznesenie K 15.1/2013 / neschvaľuje / zo dňa 21.02.2013,
18.2/2013
- uznesenie B 14.6/2004 / schvaľuje / zo dňa 26.08.2004,
K – neschvaľuje

18.1/2013
- žiadosť Martina Mika, Krátky rad 87/20, 086 33 Zborov o poskytnutie sály KD na rómsky
ples,
18.2/2013
- žiadosť Kenbard s.r.o., Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov o otvorenie cukrárne v už otvorenej
prevádzke Internet a stávková kancelária,
N– určuje
18.1/2013
- v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon
č.154/2011 Zb., mesačný plat starostu obce vo výške 2 254,- EUR s platnosťou od
01.06.2013,
Ján Lukáč, v.r.

starosta obce

