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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad 
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU VÝPOŽIČKY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU 

OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

 

Obec Zborov zverejňuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 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  

 

zámer výpožičky nehnuteľného majetku obce: 

▪ časť budovy so súpisným číslom 412 na ul. Lesná vo Zborove, ktorá leží na parcele CKN č. 

294/2, k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov, zapísanej Okresným úradom Bardejov, 

Katastrálnym odborom na LV č. 1, 

▪ časti parcely C KN č. 294/2 v rozsahu plochy, na ktorej sa rozprestiera časť vyššie spomenutej 

nehnuteľnosti, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa nachádza 

v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov a je zapísaná Okresným úradom Bardejov, 

Katastrálnym odborom na LV č. 1,  

▪ časti parcely C KN č. 294/1 v rozsahu hracej plochy a priľahlej infraštruktúry futbalového 

ihriska, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá sa nachádza v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres 

Bardejov a je zapísaná Okresným úradom Bardejov, Katastrálnym odborom na LV č. 1, 

všetko po upresnení GO plánom, a to bezodplatne na dobu určitú na obdobie piatich rokov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 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.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je podpora rozvoja športovej infraštruktúry v obci 

Zborov s prihliadnutím na verejný záujem miestnych obyvateľov. 

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce sa zverejňuje dňom 04.05.2022. 

 

O prevode nehnuteľného majetku obce bude Obecné zastupiteľstvo v Zborove rokovať na 

zasadnutí, a to po uplynutí lehoty najmenej 15 dní od zverejnenia tohto zámeru. 
 

Bližšie informácie poskytne: 
 

Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ Zborov, adresa: OcÚ Zborov, Lesná  10,  086  33  

Zborov, e-mail: prednosta@zborov.sk, tel.: 054 / 479 83 06. 
 

 v. r. 

Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

starosta obce 
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