
         Obec  Ša n d a l,   okres   Stropkov,  091 01   Stropkov

Z á  p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 10.08.2014

Prítomní: Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šandale – viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí
3. Návrh na určenie počtu poslancov obce Šandal na nové volebné obdobie
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na nové volebné obdobie
5. Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 2/2014
6. Rôzne a diskusia
7. Návrh na uznesenie a záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1/ Otvorenie
Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Šandale  zahájil  a  viedol  starosta  obce,  ktorý  privítal
prítomných poslancov  a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci boli
oboznámení s pripraveným programom a keďže neboli  žiadne doplnky k programu, zasadnutie
prebehlo podľa navrhnutého programu.

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí
Starosta obce konštatoval, že prijaté uznesenia boli podpísané, sú splnené, resp. sa plnia.

K bodu 3/  Návrh na určenie počtu poslancov obce Šandal na nové volebné obdobie
V tomto bode programu bol starostom obce prednesený návrh na určitý počet poslancov v novom
volebnom období 2014 – 2018. V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov,  obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť  pred voľbami
podľa počtu obyvateľov počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2014 – 2018.

K bodu č. 4/  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na nové volebné
obdobie r. 2014 – 2018
V zmysle  § 11 ods.  4  písm.  i/  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  zmien a
doplnkov,  je  obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť  najneskôr  90 dní  pred voľbami  na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. S prihliadnutím na uvedené  bol predložený návrh
na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na nové volebné obdobie rokov 2014 –
2018 v rozsahu l, t.z. v plnom rozsahu. 

K bodu 5/ Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 2/2014
Starosta obce predložil poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 2/2014, ktoré sa uskutočnilo v súlade
s § 14 ods. 2 písmeno a/ až c/ a ods. 3 zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



K bodu č. 6/  Rôzne a diskusia
V diskusii vystupovali všetci poslanci obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 7/ Návrh na uznesenie a záver

V závere zasadnutia bol prednesený návrh na uznesenia z tohto zasadnutia, ktoré boli jednohlasne
prijaté. Keďže neboli ďalšie pripomienky ani návrhy od poslancov, starosta obce zasadnutie OZ
ukončil. Starosta obce sa v závere poďakoval za účasť.



U z n e s e n i a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 10.08.2014

Uznesenie č. 115

Obecné zastupiteľstvo v Šandale podľa § 11 ods. 3 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v znení  neskorších predpisov   určuje  počet poslancov obce Šandal  v novom
volebnom období r. 2014 – 2018 v počte 5 /slovom: päť/

Uznesenie č. 116

Obecné zastupiteľstvo v Šandale v súlade s § 11 ods. 4 písm.i/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s c h v a  ľ u j e   výkon funkcie starostu
obce Šandal v novom volebnom období r. 2014 – 2018 v rozsahu l, t.z. v plnom rozsahu.

Uznesenie č. 117

Obecné zastupiteľstvo v Šandale schvaľuje predložené rozpočtové opatrenie č. 2/2014, ktoré
sa uskutočnilo v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a/ až c/ a ods. 3 zákona č. 583/2001 Z.z. O
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto rozpočtových opatrením sa menia celkové príjmy a výdaje obce o 22 417,0
eur, čo  sú dotácie  a zároveň výdavky na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu a
volieb prezidenta SR, dotácia na terénnu sociálnu prácu a 4.000,0 eur  dotácia z Ministerstva
financií SR na individuálne potreby obce, ktoré budú použité na výdavky – rekonštrukčné
práce v suterénu obecného úradu, ďalej aj príjem za odpredaj pozemku vo výške 557,50 €.

.
V Šandale, 10.08.2014

Overovateľ:
Tomáš Kupec

Ján Slivka
starosta obce




