Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
zo 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 22.8.2013

OZ po prejednaní :
A–schvaľuje
22.1/2013
Zriadenie záložného práva (záložnú zmluvu) na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č.1, k.ú.
Zborov
a) bytový dom súpisné číslo 694 postavený na parcele CKN č. 234/16 , stavba 7 b.j.
blok D v obci Zborov (ul. Budovateľská)
b) par. č. CKN 234/16, zastavané plochy o výmere 183 m².
Záložné právo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky Štátneho fondu rozvoja bývania voči
Obci Zborov zo zmluvy č. 701/385/2011 o poskytnutí úver 246 260,00 EUR.
22.2/2013
Rozbor hospodárenia obce Zborov ku 30.6.2013
22.3/2013
Rozpočtové opatrenie č. 11/2013
22.4/2013
Rozpočtové opatrenie č. 12/2013
22.5/2013
Dotáciu z rozpočtu obce Zborov na rok 2013 – jesenná časť – vo výške 3.000,- EUR pre TJ
Magura Zborov
22.6/2013
Žiadosť Mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova o zaplatenie faktúry na úhradu cestovného
na XXI. celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou, ktorý sa bude konať v dňoch
17. – 18.10.2013 v Trebišove vo výške 264,- EUR, za predpokladu účasti na uvedenom festivale
22.7/2013
Žiadosť MSG Stav, s.r.o. Zborov a M. Mika, Krátky rad 87/20, Zborov o poskytnutie futbalového
ihriska na futbalový turnaj a sály KD na rómsku zábavu na deň 23.8.2013

B – berie na vedomie
22.1/2013
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3 – kontrola VZN obce Zborov
22.2/2013
Informáciu o zasadnutí finančnej komisie dňa 20.8.2013
22.3/2013
Informáciu o zasadnutí komisie pre kultúru a školstvo dňa 9.7.2013
22.4/2013
Informáciu o stave nedoplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Zborov ku
dňu 30.6.2013
22.5/2013
Žiadosť Michala Lukáča ml., Stebnícka Huta 42, 086 33 Zborov na prenájom nebytových
priestorov TJ Magura Zborov
22.6/2013
Statický posudok stavby – budova šatní TJ Magura Zborov
22.7/2013
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach živote obce

F – žiada
22.1/2013
Zodpovedných pracovníkov OcÚ Zborov o písomné zdôvodnenie pri prekročení výdavkov o 150
% oproti schválenému rozpočtu

Ján Lukáč, v. r.
starosta obce

