
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 10.05.2013  

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený Pavol Cuba

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí
3. Hospodárenie obce za rok 2012  - účtovná závierka
4. Vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za I. Q 2013
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o chove a držaní zvierat na území obce
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie

je na území obce zakázané alebo obmedzené
7. Organizačno-technické zabezpečenie osláv  „Dňa matiek“ – 19.05.2013
8. Rôzne a diskusia
9. Návrh na uznesenie a záver

K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie  otvoril  a viedol  starosta  obce,  ktorý  privítal  prítomných  poslancov  obecného
zastupiteľstva. Za overovateľa zápisnice bol určený p. Jaroslav Mikula. 

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) Hospodárenie obce za rok 2012 – účtovná závierka
Dôležitému bodu dnešného zasadnutia poslanci  venovali   mimoriadnu pozornosť.  Starosta
obce oboznámil  poslancov  s celkovým hospodárením obce za rok  2012.  Poslancom bola
prednesená výročná správa obce  a predložený záverečný  účet s prílohami: ročné účtovné
výkazy – Súvaha a Výkaz ziskov a strát, štvrťročné výkazy – Fin 1-04, Fin 5-04, Fin 6-04 a
Poznámky k  31.12.2012.  Povinné účtovné výkazy v  elektronickej  a  písomnej  forme boli
podané v termíne  na Finančnú správu  (daňový úrad) vo Svidníku.

K bodu č. 4) Vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za I. Q 2013
Starosta obce oboznámil prítomných s hospodárením obce za prvý štvrťrok 2013. Zameral sa
predovšetkým na priebeh výberu daní z nehnuteľnosti, dane za psov  a poplatkov TKO od
daňovníkov. Ďalej ich informoval o stave financií na účtoch a v pokladni obce k dnešnému
dňu a o zostatku úveru v Prima banke. Zároveň informoval o prideľovaní tzv. podielových
daní pre obce na počty obyvateľov s posunom  stavov spred dvoch rokov, čo  našu obec,
ktorej  sa  zvýšil  počet  obyvateľov,    toto   rozhodnutie  poškodzuje.  Stav  obyvateľov  k
31.12.2011 bol  317, ale k 31.12.2010 bol  iba 305. Je tu rozdiel  12 obyvateľov!  Stav k



31.12.2011, ktorý sa mal pôvodne brať, bol by pre obec priniesol  viac o cca 1580,0    €, čo je
pre takúto malú obec významná suma.  O zmenu pravidiel sa vraj postaralo mesto Bratislava,
ktoré zaznamenalo  úbytok obyvateľstva. 

K bodu č. 5) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o chove a držaní zvierat na území obce.
V tejto časti programu sa poslanci zaoberali s podmienkami chovu a držania zvierat na území
obce  Šandal.  Keďže  život  ukázal,  že  aj  takéto  nariadenie  obec  v  súčasnosti  potrebuje,
prítomní sa uzniesli a prijali takéto nariadenie. Účelom tohto nariadenia je upraviť podmienky
chovu a držania zvierat na území obce, vymedziť práva a povinnosti chovateľov a držiteľov
hospodárskych a  domácich zvierat, zabezpečiť a regulovať chov zvierat, zabezpečiť čistotu a
bezpečnosť  v obci.  Nariadenie sa vydáva aj v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj
chovných zvierat.  Teda na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá, len
ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú
obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení. 

K  bodu  č.  6)  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  3/2013  o  ustanovení  činnosti,  ktorých
vykonávanie  je na území obce zakázané alebo obmedzené.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s platnými právnymi predpismi a s
cieľom zabezpečenia  verejného poriadku stanoviť  činnosti,  vykonávanie  ktorých  obec na
svojom území zakazuje alebo obmedzuje. Vzťahuje sa na všetky fyzické osoby a právnické
osoby nachádzajúce sa na území obce. 

K bodu č. 7) Organizačno-technické zabezpečenie osláv „Dňa matiek“ - 19.05.2013
Ďalším  bodom  programu  tohto  zasadnutia  bolo  prejednanie  organizačného  zabezpečenia
obecných osláv z príležitosti  „Dňa matiek“,  ktoré sa budú konať  v  tomto roku o týždeň
neskôr. Poslanci podrobne prediskutovali priebeh tohto májového popoludnia, ktoré sa v obci
už stalo takou tradíciou a matky, ženy sa na to vždy tešia. Na oslavu bude zabezpečené aj
malé  občerstvenia  a  spomienkový  darček.  Na  spestrenie  tohto  podujatia  s  kultúrnym
programom vystúpi folklórny súbor z Vyšnej Olšavy. 

K bodu č. 8) Rôzne a diskusia
V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovávaným bodom
programu, ale aj k ďalším problémom v obci. V tomto bode ich starosta informoval o potrebe
oprave  sociálnych  zariadení  pri  sále  kultúrneho  domu,  opravy  chodníka  pred  obecným
úradom, o potrebnej  oprave chodníkov okolo Domu smútku,  premaľovanie fasády Domu
smútku,  vyhodnotil prácu a pomoc občanom traktorom pri jarných prácach – kultivatorovanie
a  sadenie  zemiakov,   informoval  o  nákladoch  (PHM)  pri  zimnej  údržbe  ciest  v  obci  –
odhŕňanie  snehu.  Tieto  práce  traktorom  uskutočňoval  sám  starosta  podľa  potreby  počas
pracovného  času,  ale  podľa  potreby odhŕňanie  často  robil  po  pracovnej  dobe  i  v  dňoch
pracovného pokoja bez nároku na odmenu. 

K bodu č. 9) Návrh na uznesenie a záver

V závere zasadnutia bol prednesený návrh na uznesenia z dnešného zasadnutia, ktoré boli
následne jednohlasne prijaté.  Úplne na záver  oficiálneho stretnutia  sa  starosta poďakoval
prítomným poslancom za aktívnu účasť a schôdzku ukončil.   



U Z N E S E N I A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 10.05.2013
_____________________________________________________________

Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez
výhrad.

Uznesenie č. 73
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Všeobecne záväzné  nariadenie  č.  2/2013  o
chove a držaní zvierat na území obce Šandal.
 
Uznesenie č. 74
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Všeobecne záväzné  nariadenie  č.  3/2013  o
ustanovení  činností,  ktorých  vykonávanie  je  na  území  obce  zakázané  alebo
obmedzené. 

Uznesenie č. 75
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informatívnu  správu  o  hospodárení
obce  za prvý štvrťrok 2013.

Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania
obecných osláv „Dňa matiek“  - 19.05.2013  so začiatkom o 14.oo hod. v sále
kultúrneho domu. 

V Šandale, 10.05.2013

Overovateľ:
Jaroslav Mikula Ján Slivka

starosta obce


