
       O b e c   Š A N D A L,    091 01    Stropkov 
 
 
   Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 16.12.2013 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený Pavol Vaško 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadaní 
3. Neuplatňovanie programového rozpočtu od roku 2014 
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 
5. Inventarizačná komisia – schválenie 
6. Odmeny poslancov za II. polrok 2013 
7. VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
8. Silvestrovsko-novoročné stretnutie občanov 
9. Schválenie poplatku za odber vody na rok 2014 
10. Odpis odberov vody v domácnostiach 
11. Rôzne a diskusia 
12. Návrh na uznesenie a záver 

 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šandale otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal 
prítomných poslancov  a nasledovne prítomní bez pripomienok a iných návrhov schválili 
predložený program dnešného rokovania.  
 
K bodu č. 2) Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadaní 
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenie boli 
starostom podpísané a plnené. 
 
K bodu č. 3) Neuplatňovanie programového rozpočtu od roku 2014 
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal v súlade s § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,  kde 
novelizáciou zákona bolo umožnené,  že v obciach s počtom obyvateľov do 2000, nemusí byť 
schvaľovaný rozpočet obce podľa programov, tzv. programový rozpočet.  
 
K bodu č. 4) Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 
V tomto bode programu poslanci jednohlásne schválili návrh rozpočtu obce na rok 2014. 
Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie. Poslanci ho schválili 
bezo zmien. Pripomienky neboli podané žiadne.  
 
K bodu č. 5) Inventarizačná komisia – schválenie 
V tejto časti programu bola obecným zastupiteľstvom schválená inventarizačná komisia 
v zložení : Tomáš Kupec, Jaroslav Mikula a Ján Slivka.  



 
K bodu č. 6) Odmeny poslancov za II. polrok 2013 
Starosta obce predložil poslancom návrh odmien za II. polrok 2013. Konštatoval, že poslanci 
pridelené úlohy počas tohto polroku si plnili príkladne, všetci sa podľa možnosti zúčastňovali 
zasadnutí. Odmena nebola nikomu krátená.  
 
K bodu č. 7) VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
V tomto bode programu sa poslanci obce zaoberali Všeobecným záväzným nariadením obce  
č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce. Návrh, aby vyššie spomenuté VZN bolo bez akýchkoľvek 
úprav a zmien platné aj v roku 2014. Poslanci jednomyseľné predĺženie platnosti VZN č. 
3/2011 schválili. 
 
K bodu č. 8)  Silvestrovsko-novoročné stretnutie občanov  
Poslanci  v tejto časti programu prerokovali návrh na tradičné stretnutie občanov na prelome 
rokov. Poslanci sa dohodli na organizačno-technickom zabezpečení tohto podujatia.  
 
K bodu č. 9)  Schválenie poplatku za odber vody v roku 2014 
Obecné zastupiteľstvo schválilo na rok 2014 poplatok za odber vody z obecného vodovodu 
v čiastke 0,30 € za l m3.  Poplatok ostal na úrovni roku 2013, teda sa nemenil.  
 
K bodu č. 10) Odpis odberov vody v domácnostiach 
Odpis odberu vody v jednotlivých domácnostiach teraz na konci roka 2013 prevedú poslanci 
podľa určeného obvodu a súpisných čísiel domov.  
 
K bodu č. 11)  Rôzne a diskusia  
V diskusii vystupovali všetci poslanci, ktorí diskutovali k prerokovaným bodom programu. 
V tomto bode ich starosta oboznámil: 

a) s prípravou údržby miestnych komunikácií počas zimy  
b) a taktiež s úlohou obce v roku 2014 zabezpečiť prácu a pracovné podmienky za 

účelom odpracovania dávok v hmotnej núdzi pre ich poberateľov, ktorí na základe 
prijatého zákona si dávku v hmotnej núdzi budú povinní odpracovať v dĺžke 32 hodín 
mesačne. Práce budú kontrolované okresnými koordinátormi. Obec vie zabezpečiť 
a má dostatok práce pre evidovaných nezamestnaných. 

c) informoval poslancov o predbežnom plnení rozpočtu, o stave financií na účtoch obce 
a v pokladni obce. 

 
K bodu č. 12) Návrh na uznesenie a záver 
 
V závere zasadnutia  bol prednesený návrh na uznesenia z dnešného zasadnutia, ktoré boli 
jednohlásne prijaté a schválenie.  
 
Celkom na záver sa starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.  
 
 
 
 
 
 



    U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 16.12.2013 
_____________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 88 
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov  
schvaľuje neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Šandal od roku 2014. 
 
Uznesenie č. 89 
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov  

a) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2014 až 2016 
b) schvaľuje  návrh rozpočtu na rok 2014 v celkovej sume: 
Bežný rozpočet :   Príjmy :    61 743 .- € 
    Výdaje  :    61 743.- € 
Kapitálový rozpočet: Príjmy   :     0.-€ 
    Výdaje   :     0.-€ 
Finančné operácie: Príjmy    :     0.-€ 
    Výdaje    :     0.-€ 
Rozpočet spolu : Príjmy :      61 743.-€ 
    Výdaje :      61 743.-€ 
c) rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta a to : 

- presuny v rámci jednotlivých oblasti ekonomickej klasifikácie do 
výšky 5000,0 € 

- povolené prekročenie a viazanie príjmov rozsahu  5000,0€ 
- povolenie prekročenie a viazanie výdajov v rozsahu 5000,0 €  

d) žiada  starostu o vykonaných zmenách rozpočtu informovať poslancov 
na   najbližšom zasadnutí 

 
Uznesenie č. 90 
Obecné zastupiteľstvo predlžuje platnosť VZN č. 3/2011 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj na 
rok 2014. 
 
Uznesenie č. 91 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok za odber 1 m3 pitnej vody 
z obecného vodovodu pre domácnosti vo výške 0,30 € za 1 m3. 
 
 
 



Uznesenie č. 92 
Obecné zastupiteľstvo v Šandale schvaľuje odmeny pre všetkých poslancov 
obecného zastupiteľstva za II. polrok 2013 vo výške 140,0 € pre každého, 
celkom v čiastke 700,0  eur.  
 
Uznesenie č. 93 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie zástupcovi starostu p. Tomášovi 
Kupcovi vyplatenie polročného platu vo výške 198,0 eur. 
 
Uznesenie č. 94 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: 

- Tomáš Kupec, Jaroslav Mikula a Ján Slivka 
 

Uznesenie č. 95 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie tradičného silvestrovsko-novoročného 
stretnutia občanov pred obecným úradom na prelome rokov 2013 a 2014. 
 
Uznesenie č. 96 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu, 
o stave financií na účtoch a v pokladni obce.  
 
Uznesenie č. 97 
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal sa zaväzuje, že na prelome rokov urobí 
v jednotlivých domácnostiach odpis odberu pitnej vody z obecného vodovodu 
pre potrebu  jej vyfakturovania.  
 
 
V Šandale, 16.12.2013 
 
 
 
Overovateľ zápisnice: 
Tomáš Kupec 
         Ján Slivka 
         starosta obce 
 


