
        O b e c     Š A N D A L,     091 01    Stropkov

Z Á P I S N I C A
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 08.11.2013

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny -  všetci zvolení poslanci

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí
3. Vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia za 3. Q
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Rôzne a diskusia
6. Návrh na uznesenie a záver

K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta  obce.  Privítal  prítomných
poslancov, ktorí sa tento krát zišli v plnom počte a za overovateľa zápisnice bol určený p.
Pavol Cuba. 

K bodu č. 2) Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí
Kontrolu  plnenia  uznesení  previedol  starosta  obce,  ktorý  konštatoval,  že  uznesenia  boli
starostom podpísané a plnené.

K bodu č. 3)  Vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia za 3. Q 
Starosta oboznámil prítomných poslancov s hospodárením obce za tri štvrťroky . Zaoberal sa
konkrétnymi  údajmi  v príjmovej  a výdajovej  časti  a  konštatoval,  že  obec  k 30.09.2013
vykázala 12.436,32 eur prebytok. 

K bodu č. 4) Návrh rozpočtu na rok 2014
V tejto časti programu bol poslancom prednesený návrh rozpočtu na rok 2014, ktorý nimi
zatiaľ nebol doplňovaný ani menený. Tento bude  zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej
tabuli obce na pripomienkovanie občanom. 

K bodu č. 5) Rôzne a diskusia
V diskusii  vystupovali  všetci  piati  poslanci,  ktorí diskutovali  k prerokovavaným
bodom zasadnutia, ale aj k ďalším aktivitám, ktoré by bolo potrebné a vhodné previesť
v obci v najbližšom období:

● usporiadanie  fašiangového plesu  občanov z obce Šandal a Stropkov – časť Bokša
● príprava Mikulášskych darčekov do každej domácnosti

Starosta v tomto bode informoval poslancov



● o žiadosti grécko-katolíckej  cirkvi k poskytnutiu sponzorského príspevku na cirkevné
potreby, vzhľadom na to, že tam boli použité  finančné prostriedky na opravu a údržbu
zvonov, ktoré  nebyť aj zbierky veriacich, značne zaťažili ich rozpočet, 

● o stave prác na projekte tzv.  sceľovania pozemkov,  t.j.  už  na  vytyčovaní  nových
pozemkov  a tvorení  nových  katastrálnych  máp,   kde  by  už  mal  každý  vlastník
pozemku vyčlenené svoje  pozemky  samostatne.

● o stave finančných  prostriedkov  na účtoch  a v pokladni  obce,  úver  bol  definitívne
splatený a v súčasnej dobe obec nie je zaťažená žiadnym úverom ani inou finančnou
výpomocou  alebo  pôžičkou.  Všetky  faktúry  sú  uhrádzané   v určených  dobách
splatnosti faktúr, obec neeviduje žiadne  záväzky voči štátnemu rozpočtu.

● o pripravenosti obce na voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013, keď prvé kolo
volieb bude už túto sobotu 09.11.2013 od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

K bodu č. 6) Návrh na uznesenie a záver

V závere  tohto  zasadnutia  boli  poslancom  prednesené návrhy  na  uznesenia   zo
zasadnutia,  ktoré  boli  následne  jednohlasne schválené.  V úplnom závere  sa starosta  obce
poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a schôdzku  ukončil. Poslanci sa zároveň
dohodli na ďalšom termíne schôdzky k prerokovaniu pripomienok a k schváleniu rozpočtu na
rok 2014.



U Z N E S E N I A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 08.11.2013

Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2014.

Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu
obce k 30.09.2013.

Uznesenie č. 84
Obecné  zastupiteľstvo   schvaľuje  grécko-katolíckej  cirkvi,  filiálka  Šandal
finančnú  výpomoc   v čiastke  200,00  eur  na  rekonštrukciu  a úpravu  zvonov
v miestnom grécko-katolíckom chráme. 

Uznesenie č. 85
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  usporiadanie   plesu  v spoločenskej  sále
kultúrneho domu počas fašiangového obdobia. 

Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu „Mikulášskeho darčeka“ do každého
obývaného  rodinného  domu.  Na  základe  návrhu  poslancov  darček  bude
pozostávať z nástenného kalendára rímsko-katol. cirkvi Radomskej farnosti  na
rok 2014 a  jedného reflexného pásika.  

Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o pripravenosti
obce na voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 2013.

V Šandale, 08.11.2013

Overovateľ:
Pavol Cuba Ján Slivka

starosta obce



 


