
Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 

 
 

U z n e s e n i e 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove,  

konaného dňa 14.12.2012 

 

 

OZ po prejednaní :  

 

A – s c h v a ľ u j e 

 

14.1/2012 

Rozpočtové opatrenie č.15/2012 

14.2/2012 

Rozpočtové opatrenie č. 16/2012 

14.3/2012 

Rozpočtové opatrenie č.17/2012 

14.4/2012 

Rozpočtové opatrenie č. 19/2012 

14.5/2012 

Rozpočet obce na rok 2013 

14.6/2012 

VZN č.1/2012 o miestnych daniach obce Zborov 

14.7/2012 

VZN č.2/2012 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom obce 

Zborov 

14.8/2012 
VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Zborov 

14.9/2012 
Dodatok č.1 k VZN č.5/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských 

zariadení zriadených na území obce Zborov 

14.10/2012 
Plán kultúrnych podujatí na rok 2013 

14.11/2012 
Termíny zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2013 

14.12/2012 
Zmenu organizačnej štruktúry OcÚ Zborov (pracovníčka knižnice na plný úväzok) 

14.13/2012 
a) výstavbu stavby 7 b. j. blok A v obci Zborov (ul. Budovateľská) 

b) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu stavby 7 b. j. blok A v obci Zborov (ul. Budovateľská) 

c) spôsob financovania stavby 7 b. j. blok A v obci Zborov (ul. Budovateľská) a to z dotácie Min. 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25 % oprávnených nákladov stavby, z úveru 

zo Štátneho rozvoja bývania vo výške 75 % oprávnených nákladov stavby s úrokovou sadzbou 1% so 

splatnosťou 30-tich rokov a z vlastných zdrojov 

d) ručenie úveru nehnuteľnosťou – Zdravotným strediskom v Zborove na základe znaleckého posudku 

e) podmienku, že nájomné byty ostanú v majetku obce Zborov a budú prenajímané po dobu 30 rokov 

f) spôsob financovania technickej vybavenosti (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, El. NN 

prípojka, plynová prípojka) k 7 b. j. blok A v obci Zborov (ul. Budovateľská) z vlastných zdrojov, 

z rozpočtu obce na roky 2013 a 2014 

g) zapracovanie splátok do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 

14.14/2012 

Kúpu novovytvoreného pozemku par. č. CKN 777/3 orná pôda o výmere 25 m
2
, oddeleného z pozemku CKN 

777/1 od Miroslava Balona a manželky Miroslavy Balonovej, Podhradie 673/105, 086 33 Zborov za 

dohodnutú kúpnu cenu 125,00 EUR. 

 

                                                                                                                                                             



 

B – b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

14.1/2012 

Rozpočtové opatrenie č. 18/2012 

14.2/2012 

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5 (kontrola prenájmu telocvične ZŠ s MŠ v Zborove pre iné 

subjekty mimo vzdelávacieho procesu za rok 2011) 

14.3/2012 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

14.4/2012 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Zborov na roky 2013 – 2015 

14.5/2012 

Informáciu predsedu finančnej komisie o zasadnutí komisie 

14.6/2012 

Viacročný rozpočet obce Zborov na roky 2014 – 2015 

14.7/2012 
Informáciu predsedu komisie o zasadnutí komisie bytovej, výstavby, verejného poriadku a ŽP 

14.8/2012 
Informáciu predsedu komisie o zasadnutí kultúrnej komisie 

14.9/2012 
Informáciu predsedu likvidačnej komisie o likvidácii vyradeného majetku 

14.10/2012 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

úveru obce na rok 2013 na výstavbu 7 b. j. blok A na Budovateľskej ulici v Zborove 

14.11/2012 

Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce. 

 

 

 

 

E – poveruje  

14.1/2012 
Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol v I. polroku 2013 

 

 

 

 

H – ruší 

14.1/2012 
Vnútornú smernicu č.1/2009, ktorou sa stanovujú poplatky za prenájom vybraných priestorov v budove OcÚ, 

kultúrneho domu a inventára s platnosťou od 01.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ján Lukáč 

                                                                                                             starosta obce 

                                                                                                                                                          
 


