
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 28.06.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení  poslanci :  Pavol Cuba a Pavol Vaško

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí
3. Oboznámenie so správou nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za

rok 2012
4. Všeobecné záväzné nariadenie obce o núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou
5. Schválenie odmien poslancom za I. polrok 2013
6. Rôzne a diskusia
7. Návrh na uznesenie a záver

K bodu č. 1)  Otvorenie
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta  obce.  Privítal  prítomných
poslancov a za overovateľa zápisnice bol určený p. Ľubomír Bochmač.

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)  Oboznámenie  so  správou  nezávislého  audítora  o overení  ročnej  účtovnej
závierky za rok 2012
Poslancom  obecného zastupiteľstva bola prednesená správa nezávislého audítora o overení
ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012. Zároveň boli oboznámení so súhrnom niektorých
skutočností,  ktoré  boli  zistené  pri  audite  riadnej  účtovnej  závierky  obce  Šandal  za  rok
končiaci 2012 spolu s návrhom na zlepšenie hospodárenia a účtovného systému obce. 

K bodu č. 4) Všeobecné záväzné nariadenie obce o núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou
vodou.
Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  o núdzovom  zásobovaní  pitnou  vodou  bol
vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obce. Nebol pripomienkovaný a tento návrh bol poslancami
schválený.

K bodu č. 5) Schválenie odmien poslancom za I. polrok 2013
Starosta obce predložil  poslancom návrh   odmien za I..  polrok.  Konštatoval,  že poslanci
pridelené úlohy počas tohto polroku plnili príkladne, všetci sa podľa možnosti zúčastňovali
zasadnutí. Odmena nebola nikomu krátená. 



K bodu č. 6) Rôzne a diskusia
V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovavaným bodom
programu, ale aj k ďalším aktivitám, ktoré by bolo potrebné previesť v obci. 
Starosta ich informoval : 

- o prípravách  na  usporiadanie   tradičného  „športového  dňa“  v mesiaci  august.
Konkrétny termín bude určený podľa predpovede počasia. 

- O podaní  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  na  Sociálny  fond  pre  projekt
s názvom TSP Šandal v rámci výzvy OP a ZaSI: Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
t.j.-  Podpora SI osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.

- o výške nákladov za prevedený audit ročnej závierky  (660,0 eur)
- o podpise  „Zmluvy  o spolupráci  pri  prekládke  bocianieho  hniezda“  v časti  obce

Roveň,
- o určení  prác  na  rekonštrukcií  miestnych  komunikácií  z pridelených  dotačných

prostriedkov   (404,0 eur), kde navrhol opravu komunikácie smerom na Gurale,
- o stave  finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni  obce, úver bol  definitívne

splatený a v súčasnej dobe obec nezaťažuje žiadny úver ani iná finančná výpomoc,
alebo pôžička,

K bodu č. 7)  Návrh na uznesenie a záver
V závere tohto zasadnutia boli poslancom  prednesené návrhy na uznesenia zo zasadnutia,
ktoré boli následnej jednohlasne prijaté. Celkom na záver oficiálneho stretnutia sa starosta
poďakoval za aktívnu účasť a schôdzku ukončil. Poslanci potom ešte zotrvali v neformálnej
debate.
         



U Z N E S E N I A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 28.06.2013

Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu nezávislého audítora o prevedení auditu
účtovnej závierky obce za rok 2012.

Uznesenie č. 78
a) Obecné  zastupiteľstvo   schvaľuje  odmeny  všetkým  poslancom  za  I.

polrok 2013 vo výške 140,0 eur pre každého, v celkovej čiastke 700,00
eur.

b) Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zástupcovi  starostu  p.  Tomášovi
Kupcovi vyplatenie polročného platu vo výške 198,0 eur. 

Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie „Športového dňa“  v mesiaci august
2013.

Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2013
o núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou.

Uznesenie č. 81
Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie:

a) informatívnu správu o stave financií na účtoch a v pokladni obce
b) správu o podaní žiadosti  o nenávratný finančný príspevok na Sociálny

fond
c) o príprave  rekonštrukčných  prác  na  miestnej  komunikácií  smerom na

Gurale, kde budú preinvestované pridelené  dotačné prostriedky.

V Šandale, 28.06.2013

Overovateľ:
Ľubomír Bochmač Ján Slivka

starosta obce 




