UZNESENIE
z 29. zasadnutia OZ Zborov konaného dňa 24.10.2017
OZ po prerokovaní
A - schvaľuje:
29.1/2017

Príkazný list na vykonanie inventarizácie v roku 2017 a Príkaz na vykonanie riadnej
inventarizácie záväzkov a pohľadávok v roku 2017 .
29.2/2017

VZN Obce Zborove č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
29.3/2017

Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2017 a Monitorovaciu právu o plnení programov.
29.4/2017
Rozpočtové opatrenie č. 12/2017
29.5/2017
Rozpočtové opatrenie č. 13/2017
29.6/2017
Zámer obce na zámenu pozemku Obce Zborov , CKN 334/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere
219 m2 oddelenej z parcely z CKN 334/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2972 m2, zapísanej
na LV č.1 za pozemok Márie Gajdošovej CKN 367/2 trvalo trávnaté plochy o výmere 219 m2
oddelenej z parcely CKN 367, trvalo trávnaté plochy o výmere 691 zapísanej na LV č. 126 .
29.7/2017
Kúpu pozemkov v k.ú. Zborov zapísaných na LV č. 2770 par. č. EKN 1077 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 57 m2 a EKN 1078/21 zastavané plochy o výmere 93 m2 v podiele 3/9 od Michalíka
Maroša, Michalíka Petra a Michalíka Jána, Dneperská 1402/2, Košice za dohodnutú kúpnu cenu
730,-EUR.
29.8/2017
Kúpu pozemkov v k.ú. Zborov zapísaných na LV č. 2780 par. č. EKN 1137/23 ostatné plochy
o výmere 1606 m2 a EKN 1137/22 ostatné plochy o výmere 131 m2 v podiele 1/24, od Michalíka
Maroša, Dneperská 1402/2, Košice za dohodnutú kúpnu cenu 217,-EUR.

29.9./2017

Kúpu pozemku v k.ú. Zborov zapísaného na LV č. 3924 par. č. EKN 1137/21 ostatné plochy
o výmere 716 m2 v podiele 3/216, od Michalíka Maroša, Michalíka Petra a Michalíka Jána,
Dneperská 1402/2, Košice za dohodnutú kúpnu cenu 30,-EUR.
29.10/2017
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy Zborov za školský
rok 2016/2017.
29.11/2017
Spolufinancovanie projektu s názvom ,,Zabudnutý svet Lemkov a Rusnákov“ na výdavky vo výške
minimálne 5 % z požadovaných finančných prostriedkov, z predpokladanej ceny 1 000 000,00 €.
29.12/2017
Spolufinancovanie projektu s názvom ,,Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj
spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ na výdavky vo výške minimálne
5 % z požadovaných finančných prostriedkov, z predpokladanej ceny 500 000,00 €.
29.13/2017
Zámer obce o prenájom pozemku CKN č. 926/6 k.ú. Zborov o výmere 60 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa pre Vieru Mikovú, Krátky rad 87/20, Zborov.
29.14./2017
a) cenu za prenájom kuchynky a zasadačky v požiarnej zbrojnici na jeden deň pre občanov
a organizácie, s trvalým pobytom, resp. sídlom v Zborove 25,00 €/ deň plus náklady na energie
b) cenu za prenájom kuchynky a zasadačky v požiarnej zbrojnici na jeden deň pre občanov
a organizácie, ktorí nemajú trvalý pobyt, resp. sídlo v Zborove 35,00 €/ deň plus náklady na energie

B - berie na vedomie
29.1.2017
Informáciu vedúcej finančného oddelenia o priebehu auditu účtovnej závierky.
29.2./2017
Správu o zasadnutí finančnej a majetkovej komisie zo dňa 16.10.2017.
29.3./2017
Rozpočtové opatrenie č. 11/2017

29.4./2017
Správu hlavného kontrolóra z kontroly postupu obce pri uznášaní sa na všeobecne záväzných
nariadeniach obce v rokoch 2015 a 2016.
29.5/2017
Správu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 2.10.2017.
29.6/2017
Správu o zasadnutí komisie bytovej, výstavby, verejného poriadku a ŽP zo dňa 18.9.2017.
29.7./2017
Informáciu o vypracovaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v Generátore žiadostí pre
projekt ,,Zabudnutý svet Lemkov a Rusnákov“ v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, Prioritná os 1
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
29.8/2017
Informáciu o vypracovaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v Generátore žiadostí pre
projekt ,,Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho
dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, Prioritná os 1
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
29.9/2017
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce.

Ján L u k á č, v.r.
starosta obce

