
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 21.03.2014 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený p.Tomáš Kupec 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadaní 
3. Hospodárenie obce za rok 2013 
4. Schválenie záverečného účtu 
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku –  Ing. M. Čeledinský 
6. Zmluva s Mestom Stropkov o financovaní centier voľného času 
7. Inventarizácia  majetku, pohľadávok a záväzkov za rok 2013 
8. Deň matiek – príprava podujatia 
9. Rôzne a diskusia 
10. Návrh na uznesenie a záver 

 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šandale otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal 
prítomných poslancov. Následne prítomní bez pripomienok a iných návrhov schválili 
predložený program toho zasadnutia. Za overovateľa zápisnice bol určený p. Jaroslav Mikula.  
 
K bodu č. 2) Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí 
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia boli 
starostom podpísané a plnené.  
 
K bodu č. 3)  Hospodárenie obce za rok 2013 
Najdôležitejším  bodom programu tohto zasadnutia bola správa o celkovom hospodárení obce 
za rok 2013. Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením obce za rok 2013. 
Poslancom bola prednesená  Správa o plnení rozpočtu za rok 2013, Záverečný účet  i Výročná 
správa obce za rok 2013. Účtovná závierka ďalej obsahuje prílohy:  ročné účtovné výkazy – 
Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok 2013  a ďalej štvrťročné  finančné výkazy: Fin – l-12, 
Fin 5-04, Fin 6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013. Povinné účtovné výkazy 
v elektronickej a písomnej forme boli taktiež podané v zákonom určenom termíne na 
Finančnú správu  (daňový úrad) vo Svidníku.  
 
K bodu č. 4) Schválenie záverečného účtu 
V tomto bode programu boli poslanci oboznámení so Záverečným účtom obce za rok 2013. 
 
K bodu č.5) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Marián Čeledinský 
V tejto časti programu sa poslanci zaoberali žiadosťou o odkúpenie časti obecného pozemku, 
ktorý už dlhodobo žiadateľa a predtým rodičia žiadateľa užívali. Poslanci  vzali na vedomie 
túto žiadosť a predbežne súhlasili s odpredajom, ale  ďalej  požiadali, aby tento bod programu 
bol prejednávaný na ďalšom  najbližšom zasadnutí.  



 
K bodu č. 6)  Zmluva s Mestom Stropkov o financovaní centier voľného času 
Obec obdržala žiadosť o dotáciu od zriaďovateľa  základných škôl t.j. Mesta Stropkov, pri 
ktorých sú zriadené aj centrá voľného času, ktoré navštevujú aj deti z našej obce. Zároveň už 
bol predložený aj návrh  Zmluvy o spolupráci pri financovaní týchto centier. K zmluve bol 
pripojený aj zoznám detí, ktoré navštevujú jednotlivé záujmové krúžky.  
 
K bodu č. 7) Inventarizácia majetku,  pohľadávok a záväzkov  k 31.12.2013 
Starosta obce informoval o prevedení inventarizácií  dlhodobého majetku, pozemkov, 
finančného majetku, záväzkov, pohľadávok  k 31.12.2013, 
 
K bodu č. 8) Deň matiek  - príprava podujatia 
V tomto bode programu bolo prejednanie organizačno-technického zabezpečenia obecných 
osláv z príležitosti „Dňa matiek“,  ktoré by sa malo konať v druhú májovú nedeľu.  Na oslavu 
bude zabezpečené malé občerstvenie a spomienkový darček. Na spestrenie tohto podujatia 
bude pozvané  spevácke duo s harmonikárom.  
 
K bodu č. 9) Rôzne a diskusia 
V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovávaným bodom 
programu, ale aj k ďalším problémom v obci. 
V tejto časti programu boli poslanci informovaní: 

- o príprave projektu „Terénna sociálna práca Šandal“ s Fondom sociálneho rozvoja, 
kde už bolo prevedené výberové konanie na 2 pracovné miesta – terénny sociálny 
pracovník a asistent terénneho sociálneho pracovníka,  

- správa pre Bezpečnostnú radu okresu Stropkov, ktorá bola prednesená dňa 18.03.2014 
- oboznámenie občanov so zabezpečením ochrany pred požiarmi, najmä v tomto jarnom 

a letnom období, 
- žiadosť o prenájom sály p. Bartkom na  zábavu 
- zmluva uzavretá so ŠVÚP D. Kubín o zabezpečení  prevádzania rozborov  pitnej vody 

v roku 2014 na základe harmonogramu, 
- ÚPSVaR Stropkov – Plán sociálnej práce s rodinou maloletých detí 
- dokúpenie inventáru do kuchynky (pokrievky, škrabky, mikrovlnná rúra, 
- možnosti úpravy chodníka pred obecným úradom 
 
K bodu č. 10)  Návrh na uznesenie a záver 
V závere zasadnutia bol prednesený návrh na uznesenia z dnešného zasadania, ktoré boli 
jednohlasne prijaté. Úplne na záver  oficiálneho stretnutia sa starosta poďakoval 
prítomných za účasť a schôdzu ukončil. Poslanci následne ešte potom zotrvali v družnej 
debate aj v neoficiálnej časti  tohto stretnutia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
    U Z N E S E N I A 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 21.03.2014 
 
 
Uznesenie č.  98 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2013  bez 
výhrad. 
 
Uznesenie č. 99 
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 
 Vysporiadanie prebytku  rozpočtu obce vo výške + 14 810,86 € sa podľa 
zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. 
vysporiada takto: 

a) na úhradu schodku finančných operácií 
b) tvorba rezervného fondu 

Vysporiadanie zostatku finančných operácií vo výške – 1 613,56 € za rok 2013  
a) úhradou z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu 
 

Uznesenie č. 100 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje  starostovi obce uzatvoriť zmluvu 
o vzájomnej spolupráci s Mestom Stropkov a poskytnutí príspevku na 
výchovno-vzdelávaciu , záujmovú a rekreačnú činnosť pre obyvateľov obce od 
5 rokov do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného 
času pri jednotlivých základných školách s výhodnými podmienkami pre obec 
na rok 2014  ( 9 mesiacov)  
 
 
Uznesenie č. 101 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uzatvorenie zmluvy o dielo uzavretej 
podľa § 591 a nasl. zákona č. 513/19991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení 
neskorších zmien a doplnkov– „Zmluva č.  32 /2014 o kontrolnej činnosti“ so 
Štátnym veterinárnym a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne, kde 
predmetom zmluvy je vykonávanie rozborov pitnej vody.  
 
Uznesenie č. 102 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania 
obecných osláv z príležitosti „Dňa matiek“.  
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Uznesenie č. 103 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj   pozemok KN č. 804 „E“ parcela pre  
Ing. Mariána Čeledinského,   Konkrétna výmera 385 m2 a cena za l m2 je 
schválená 1,5 €.  
 
Uznesenie č. 104 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o spracovaní a aktualizácii 
dokumentácie obce Šandal na zabezpečenie plnenia úloh v období krízovej 
situácie, ktorá bola predložená na základe Plánu hlavných úloh BRO Stropkov 
na rok 2014. 
 
Uznesenie č. 105 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uzatvorený „Plán sociálnej práce 
s rodinou maloletých detí“ , ktorý bol vypracovaný  22.01.2014  Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Stropkove  v spolupráci s Detským domovom v Snine 
a Obecným úradom v Šandale. 
 
Uznesenie č. 106 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o priebehu l. kola 
voľby prezidenta SR v obci.  
 
 
 
V Šandale,  21.03.2014 
 
 
Overovateľ zápisnice: 
Jaroslav Mikula 
 
 
 
          Ján SLIVKA 
          starosta obced 
/ 


