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

 

 
    Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 11.12.2015 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

4.) Schválenie rozpočtu na rok 2016  

5.) Prijatie a schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 

6.) Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

7.) Inventarizačná komisia – schválenie členov 

8.) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2015 

9.) Schválenie poplatku za vodu na r. 2016 

10.) Rôzne a diskusia 

11.) Návrh na uznesenie a záver 

 

 

K bodu č.1) Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní štyria z piatich poslancov. 

Šichula Peter bol ospravedlnený z pracovných dôvodov. Za overovateľa zápisnice bol 

navrhnutý p. Cuba Pavol. Poslanci boli oboznámení s programom a keďže neboli žiadne 

pripomienky a návrhy k programu, zasadnutie prebiehalo podľa navrhnutého programu. 

K bodu č. 2 

Starosta obce konštatoval, že prijaté uznesenia zo zasadnutia sú splnené, resp. sa priebežne 

plnia. 

 

K bodu č. 3) Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2015 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 2/2015, uskutočnené v súlade 

s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto rozpočtovým 

opatrením sa menia celkové príjmy a výdaje obce o 719,- €, čo sú vyššie podielové dane a 

presúvanie medzi položkami. 

 

K bodu č. 4.) Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 

Starosta obce na predošlej schôdzi predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2016 

a poslanci tento návrh jednohlasne schválili. Návrh rozpočtu bol vyvesený na obecnej tabuli 

na pripomienkovanie od 23.11.2015 do 11.12.2015. Keďže neboli podané žiadne 

pripomienky, poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2016 ako vyrovnaný. 

  

 

K bodu č. 5) Prijatie a schválenie VZN č 4/2015 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 

2016 



Starosta obce na predošlej schôdzi predložil poslancom Návrh VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie. Keďže neboli 

podané žiadne pripomienky, poslanci jednohlasne schválili nové VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch č. 4/2015, ktoré vstúpi do platnosti 1.1.2016. Všetky sadzby daní ostávajú bez 

zmien na úrovni r. 2015. K zmene dochádza pri poplatku za komunálne odpady a drobný 

stavebný odpad.   

 

K bodu č. 6) Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

     V tomto bode programu starosta oboznámil poslancov s pripravenosťou na ples, ktorý sa 

bude konať 23.1.2016. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy pri organizovaní plesu.  Prítomní 

sa zároveň dohodli, že obec vyčlení finančné prostriedky z obecného rozpočtu na zakúpenie 

hlavnej ceny do tomboly v maximálnej  výške 250,- €. 

 

K bodu č.7) Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie  

     V tejto časti programu bola obecným zastupiteľstvom schválená inventarizačná komisia 

v zložení: Maťašová Mária, Cuba Pavol a Mikula Jaroslav. 

 

K bodu č. 8) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2015 

Poslanci, ako každý rok aj tento, prevedú odpis konečného stavu vodomerov k 31.12.2015 

v jednotlivých domácnostiach, na základe čoho bude každej domácnosti vyhotovená faktúra 

za spotrebu vody v roku 2015. Tento odpis vykonajú podľa určeného obvodu a súpisných 

čísel domov. 

K bodu č.9) Schválenie poplatku za vodu na r. 2016                                                                  

Obecné zastupiteľstvo schválilo na r. 2016 poplatok za vodu z obecného vodovodu v čiastke 

0,30 € za 1 m3. Poplatok sa nezvyšoval a  ostal na úrovni r. 2015. 

K bodu č. 10) Rôzne a diskusia 

V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovaným bodom 

programu, ale vyjadrili sa aj k ďalším problémom v obci: 

- Organizačno-technické zabezpečenie stretnutia občanov obce z príležitosti ukončenia 

starého a príchodu nového roka. Poslanci prerokovali návrh na tradičné stretnutie 

občanov v sále kultúrno domu spojené s menším občerstvením a kapustnicou. 

- Informácia o zakúpení nábytku a prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii kancelárie 

OcÚ  

- o usporiadaní obecného fašiangového plesu v r. 2016, rozdelenie úloh pri organizovaní 

plesu 

- o riešení problému s nedostatkom pitnej vody v obecnom vodojeme 

- o ukončení projektu TSP k 30.11.2016 

- o príprave traktora na zimnú údržbu ciest 

- o kúpe osobného auta pre potreby obce 

- o zaradení obce  do Dobrovoľného hasičského zboru obce Šandal kategórie C 

- o schválení členského príspevku na r. 2015 vo výške 100,- pre člena Mikroregiónu 

ONDAVA 

- o platobnom výmere na úhradu členského pre ZMOS na r. 2016 vo výške 51,48 € 

- o podpísaní Zmluvy s VSD o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 

- o podpísaní zmluvy s Rím.-kat. cirkvou Arcibiskupstvo Košice, predmetom ktorej je 

poskytnutie dotácie v r. 2016 na financovanie činnosti centra voľného času 



K bodu č. 10)  Návrh na uznesenie a záver 

V závere zasadnutia bol prednesený návrh na uznesenia z dnešného zasadnutia, ktorý bol 

jednohlasne prijatý  a schválený. 

Celkom na záver sa starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.  

 

Zapísal: Mikula Jaroslav 

 

 

 

 

 

    U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 11.12.2015 

 

Uznesenie č. 38 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č 2/2015, ktorým sa menia celkové  

príjmy a výdaje obce o 719,- €, čo sú vyššie podielové dane a presúvanie medzi položkami. 

 

Uznesenie č. 39 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočet obce na rok 2016 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet:            Príjmy: 70 238,- € 

                                      Výdaje: 70 238,- € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy: 

                                      Výdaje: 

Finančné operácie:        Príjmy: 

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy: 70 238,- € 

                                      Výdaje: 70 238,- € 

 

Uznesenie č. 40 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje platnosť VZN o miestnych daniach a poplatkoch č. 4/2015, 

ktoré vstúpi do platnosti  1.1.2016 

  

Uznesenie č. 41 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

a vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške max. 250,- € na zakúpenie ceny do tomboly. 

 

Uznesenie č. 42 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu k vykonaniu inventarizácie 2015 

v zložení: Maťašová Mária, Mikula Jaroslav, Cuba Pavol. 

 

Uznesenie č. 43 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu k 30.11.2015, 

o stave financií na účtoch a v pokladni obce 

 

Uznesenie č. 44 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu staršieho osobného motorového vozidla pre potreby 

obce v maximálnej výške 500,- €. 

 

 



 

 

V Šandale, 11.12.2015 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Cuba Pavol 

                                                                                     Mikula Jaroslav 

                          


