
                   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 12.12.2014

Prítomní: Poslanci obecného zastupiteľstva – podľa prezenčnej listiny

Program:         1.   Zahájenie
2. Určenie overovateľa zápisnice
3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
4. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Informatívna správa o stave na účtoch k 12.12.2014
6. Rôzne a diskusia
7. Návrh na uznesenia a záver

K bodu č. 1) Zahájenie
Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  otvoril  a  viedol  starosta  obce,  ktorý  privítal prítomných
poslancov  a  následne prítomní bez pripomienok a iných návrhov schválili predložený program
dnešného rokovania.

K bodu č. 2) Určenie overovateľa zápisnice
Overovateľkou zápisnice  z dnešného rokovania bola určená p. Mária Maťašová.

K bodu č. 3) Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
V tomto bode programu poslanci jedno hlásne schválili návrh rozpočtu obce na rok 2015. Návrh bol
vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie. Poslanci ho schválili bezo zmien. Pripomienky
neboli podané žiadne. 

K bodu č. 4) Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady
V tejto časti  programu sa poslanci zaoberali  návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce č.
1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na
území obce.  Návrh, aby vyššie spomenuté VZN bolo bez akýchkoľvek úprav a zmien platné aj v
roku 2015. Poslanci jednomyseľne predložený návrh VZN č. 1/2014 schválili.

K bodu č. 5) Informatívna správa o stave na účtoch k 12.12. 2014
Starosta obce podal poslancom informáciu o stave finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni
obce. Obec nemá žiadny dlh, faktúry sú uhrádzané včas, do príslušného dátumu splatnosti. 

K bodu č. 6) Rôzne a diskusia
V diskusii vystupovali všetci poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí diskutovali k prerokovaným
bodom programu i ďalším problémom v obci. V tomto bode programu ich starosta informoval  o



pripravovaných akciách t.j. posedenie pri ozdobovaní medovníkov pre deti,   lúčenie sa a privítanie
nového roka pre obecným úradom, s prípravou šandalského plesu.

K bodu č. 7) Návrh na uznesenie a záver

Návrh  na  uznesenia  z  dnešného  zasadnutia  predniesol starosta  obce,  ktoré   boli  následne
jednomyseľne schválené.
V závere oficiálnej časti sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a schôdzku ukončil. 

Zapísal: J. Mikula



U z n e s e n i a 
     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 12.12.2014

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) Informatívnu správu o stave finančných prostriedkov na účtoch v pokladni obce.
b)  Informatívnu  správu  o  príprave  spoločenských  akcií  v  obci:  pre  deti  posedenie  pri
ozdobovaní  medovníkov,   silvestrovsko-novoročné  stretnutie  občanov  pred  obecným
úradom, príprava obecného plesu v mesiaci január 2015.

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č.  1/2014 o  miestnych
daniach  a  o  miestnom poplatku  za   komunálne   odpady a  drobné  stavebné  odpady  s
účinnosťou od 01.01.2015. 

Uznesenie č. 9
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2015  v celkovej sume:
Bežný rozpočet: Príjmy :  91.171,00  eur

Výdaje :  91.171,00  eur
Kapitálový rozpočet: Príjmy :           0,00

Výdaje :           0,00
Finančné operácie: Príjmy :           0,00

Výdaje :           0,00
Rozpočet spolu: Príjmy :  91.171,00  eur

Výdaje :  91.171,00  eur

Uznesenie č. 10
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje mesačný  paušál  na  pohonné  hmoty  (benzín)  pri
prevádzkovaní osobného vozidla – Felícia v celkovej čiastke 65,0 eur. 

Uznesenie č. 11
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  organizačno-technické  zabezpečenie  osláv  Silvestra  a
privítanie nového roka.

V Šandale, 12.12.2014

Overovateľ:
Mária Maťašová

Jaroslav Mikula
starosta obce




