
     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 04.07.2014 v
zasadačke obecného úradu Šandal

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny – všetci poslanci OZ

Program:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí
3) Organizačné zabezpečenie „Športového dňa obce“
4) Informatívna správa o hospodárení za I. Q 2014
5) Schválenie odmien poslancom
6) Rôzne a diskusia
7) Návrh na uznesenie a záver

Priebeh rokovania:

K bodu l) Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý konštatoval,

že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, pretože sú prítomní všetci poslanci OZ. Za
overovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Pavol Cuba. Poslanci boli oboznámení s programom
a keďže  neboli  žiadne  pripomienky  a návrhy,  zasadnutie  prebehlo  podľa  navrhnutého
programu..

K bodu 2) Kontrola plnenie uznesení z predošlých zasadnutí
Starosta  obce  konštatoval,  že  prijaté  uznesenia  zo  zasadnutí  sú  splnené,  resp.  sa

priebežne plnia. 

K bodu 3) Organizačné zabezpečenie „Športového dňa obce“
V tomto  bode  programu  starosta  obce  oboznámil  poslancov   s celkovou

pripravenosťou  podujatia  tzv.  Športového dňa obce.  Ďalej  ich požiadal  o spoluprácu pri
príprave. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy, aby toto tradičné  obľúbené podujatie malo
dobrý priebeh, aby občania boli spokojní.

K bodu 4) Informatívna správa o hospodárení za I. Q 2014
Poslancom bola podaná informatívna správa o rozpočtovom  hospodárení obce za I. Q

2014. Ďalej  boli  poslanci  oboznámení so stavom finančných prostriedkov na účtoch obce
a v pokladni k dnešnému dňu. Obec obdržala dotáciu – zálohovú platbu na prefinancovanie
projektu „Terénna sociálna práca“.



K bodu 5) Schválenie odmien poslancom
Starosta obce predložil poslancom návrh odmien za I. polrok 2014. Konštatoval, že

poslanci pridelené úlohy počas tohto polroku plnili  príkladne, bez pripomienok. Všetci sa
podľa možnosti zúčastňovali zasadnutí. Odmena nebola nikomu krátená. 

K bodu 6) Rôzne a diskusia
V diskusii  vystupovali  všetci  prítomní  poslanci,  ktorí  diskutovali  k prerokovaným

bodom programu, ale aj k ďalším aktivitám, ktoré by bolo potrebné previesť v obci:
Starosta ich informoval:

- o došlej  zálohovej  platbe   nenávratného  finančného  príspevku  „Terénna  sociálna
práca“  na prefinacovanie projektu z Implementačnej agentúry pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia,

- o oznámení  nepridelenia dotácie z Úrady vlády SR na tento rok

K bodu 7) Návrh na uznesenie a záver
V závere zasadnutia boli poslancom prednesené návrhy na uznesenia zo zasadnutia,

ktoré boli následne jednohlasne prijaté. Na záver oficiálneho stretnutia sa starosta poďakoval
za aktívnu účasť a schôdzku ukončil. 



U Z N E S E N I A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 04.07.2014
_____________________________________________________________

Uznesenie č. 112
a) Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  odmeny   všetkým  poslancom  za  I.

polrok 2014 vo výške 140,0 eur pre každého, v celkovej čiastke 700,0 eur.
b) Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zástupcovi  starostu  p.  Tomášovi

Kupcovi vyplatenie polročného platu vo výške 198,0 eur. 

Uznesenie č. 113
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  organizačné  zabezpečenie  „Športového  dňa
obce“. Podujatie sa uskutoční 5. júla 2014 na miestnom futbalovom ihrisku.

Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

a) informatívnu správu o hospodárení obce za I. Q 2014
b) informatívnu správu o stave financií na účtoch a v pokladni obce
c) informáciu   o došlej  zálohovej  platbe  na  prefinancovanie  projektu

„Terénna sociálna práca“

V Šandale, 04.07.2014

Overovateľ:
Pavol Cuba Ján Slivka

starosta obce


