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Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 9.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove ,
konaného dňa 23.2.2012
OZ po prejednaní :
A–schvaľuje
9.1/2012
Rozpočtové opatrenie č.1/2012.
9.2/2012
Rozpočtové opatrenie č. 2/2012.
9.3/2012
a) výstavbu stavby 7 b.j. blok E 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 E , v obci Zborov
( ul. Budovateľská )
c) spôsob financovania stavby 7 b.j. blok E 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 fondu 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 – Kultúrnym domom 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 (verejný vodovod, verejná kanalizácia,
El. NN prípojka, plynová prípojka) k 7 b.j. blok E v obci Zborov ( ul. Budovateľská)
z vlastných zdrojov , z rozpočtu obce na roky 2012 a 2013
g) zapracovanie splátok do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.
9.4/2012
Predaj pozemku č. CKN 393/55 zastavané plochy o výmere 126 m2 na základe obchodnej verejnej
súťaže § 9a zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.138/1991Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre Jána Zajaca Zákutie 125, 086 33 Zborov za 592,00 EUR.
9.5/2012
Dotáciu pre TJ Magura Zborov na 1.polrok 2012 vo výške 3 000,00 EUR .
9.6/2012
Žiadosť Anny Kališovej Zborov , Pod 100 lipami 409 takto :
a) Ponechať výšku nájmu na celú prenajatú plochu t.j. 130,70 m2 po 15,00 € /m2 / rok .
b) Pre účely výpočtu spotrebovaného tepla počítať plochu pod schodišťom zníženú o 50 %,
t.j. nie 11,60 m2 , ale 5,80 m2 . Pre výpočet tepla použiť výmeru 124,90 m2 prenajatej
plochy ( 130,70 – 5,80 ) s účinnosťou od 1.1.2012.
9.7/2012
Zmenu termínov zasadnutí OR a OZ v mesiaci apríl 2012 :
- zas. OR sa prekladá na 3.4.2012 , zas. OZ sa prekladá na 10.4.2012.
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B–berie na vedomie
9.1/2012
Berie na vedomie výsledky volieb z 30.12.2011 a zloženie výboru Obecného hasičského zboru
v Zborove.
9.2/2012
Informáciu o projekte „ Dobrý štart “ .
9.3/2012
Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadis-ka dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane výkonu a dodržiavania povinnosti
vyplývajúcich z európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi.
9.4/2012
Informáciu prednostu OcÚ o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov v rámci výsledkov
kontroly NKÚ SR.
9.5/2012
Informáciu ved. fin. oddelenia o výsledku vládneho auditu za r. 2008 – 2010.
9.6/2012
Správu o výsledku inventarizácie majetku , pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011.
9.7/2012
Stanovisko hl. kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
– úveru na rok 2012 na výstavbu 7 b.j. , blok E na Budovateľskej ul. v Zborove.
9.8/2012
Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zák. č. 211/2000 Z.z. za obdobie
od 1.7. do 31.12.2011.
9.9/2012
Záznam o výsledku plnenia prijatých uznesení OZ v Zborove za II. polrok 2011.
9.10/2012
Správu o výsledku kontroly spotreby PHM u dopravných prostriedkov v požiarnej zbrojnici.
9.11./2012
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011.
9.12/2012
Výzvu p. Ladislava Brusziho na majetkové vyrovnanie a odpoveď Obecného úradu Zborov na túto
výzvu.
9.13/2012
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce.
K–neschvaľuje
9.1/2012
Odkúpenie pozemkov parc.č. 1054,1055 1056/1 ( zastavané plochy a nádvoria , záhrady )
a domu na parcele č. 1054 , súp. č. 164 na ul Osloboditeľov.
P-nesúhlasí
9.1/2012
S podpísaním dodatkov k Zmluvám o nájme nebytových priestorov s nájomcami v budove OZS
Zborov ( Lekáreň MAKOVICA, IN MEDIC s.r.o., ELIMED s.r.o., MEDISOR s.r.o. , Mária Kališová ,
Balon Consulting s.r.o. )
Ján Lukáč
starosta obce

