Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 21.04.2016

OZ po prejednaní :
A – schvaľuje
13.1/2016 zápis textu do kroniky obce za rok 2015,
13.2/2016 celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad,
13.3/2016 vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 76 655,91 EUR z návratných zdrojov
financovania,
13.4/2016 preúčtovanie zostatku peňažných prostriedkov vo výške 181 196,45 EUR na
peňažný fond obce,
13.5/2016 VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Zborov,
13.6/2016 zámer obce Zborov o zámenu pozemku obec Zborov zapísaného na LV č. 2526
novovytvorenú parcelu č. EKN 1553/5 ostatné plochy o výmere 295 m2 odčlenenú z parcely
EKN 1689 ostatné plochy o výmere 1 535 m2 za pozemok PhDr. Jozefa Rondzika,
Komenského 25, Košice zapísaného na LV č. 2927 par. č. EKN 1711 orná pôda o výmere 132
m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa s tým, že obec bude postupovať v súlade so
zákonom o majetku obcí a žiadateľ zaplatí za výmeru 163 m2 cenu určenú znaleckým
posudkom
13.7/2016 žiadosť Ing. Eduarda Dvorščáka, Bardejovská 503/4, 086 33 Zborov o predĺženie
nájomnej zmluvy č. 4/2013 s platnosťou od 01.05.2016 na dobu 2 rokov v súlade s nájomnou
zmluvou,
13.8/2016 žiadosť VORIS, s.r.o., Dlhý rad 1560/2, 085 01 Bardejov o predĺženie nájomnej
zmluvy č. 2/2011 s platnosťou od 01.06.2016 na dobu 2 rokov v súlade s nájomnou zmluvou,
13.9/2016 žiadosť Kataríny Buchalovej, Podhradie 643/103, Zborov o predĺženie nájomnej
zmluvy č. 1/1/2012 s platnosťou od 01.07.2016 na dobu 1 roka v súlade s nájomnou
zmluvou,

13.10/2016 žiadosť Obce Stebník o ukončenie Dohody o vytvorení spoločného školského
obvodu základnej školy ku dňu 31.08.2016,
13.11/2016 žiadosť Obce Stebnícka Huta o ukončenie Dohody o vytvorení spoločného
školského obvodu základnej školy ku dňu 31.08.2016,
13.12/2016 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na odpredaj pozemku CKN 784/47, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 342 m2 za minimálnu cenu 1 190,- EUR,

B – berie na vedomie :
13.1/2016 informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru dňa 01.04.2016,
13.2/2016 stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zborov,
13.3/2016 informáciu o zasadnutí finančnej a majetkovej komisie dňa 13.04.2016
13.4/2016 správu o výsledku kontroly na mieste č. 1/2016 / kontrola plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku OZ za rok 2015/,

13.5/2016 informáciu o pomenovaní parku pred kultúrnym domom s tým, že tento bod sa bude
prejednávať na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva

13.6/2016 informáciu o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov dňa 21.03.2016,

13.7/2016 informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce,

Ján Lukáč, v.r.
starosta obce

