
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 20.03.2015 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení Bochmač Ľubomír a Šichula Peter 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Hospodárenie obce za rok 2014 

4.) Prijatie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Šandal č. 1/2015, ktorým sa 

určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

5.) Prijatie a schválenie VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o odpadoch č. 1/2009 

o  nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území obce 

6.) Oboznámenie poslancom s podanými žiadosťami o poskytnutie dotácií v r. 2015 

7.) Technicko-organizačné zabezpečenie príprav osláv Dňa matiek  

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. Za overovateľa 

zápisnice bol určený p. Pavol Cuba. 

 

K bodu č. 2) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia boli 

starostom podpísané a plnené. 

 

K bodu č. 3) Najdôležitejším bodom programu tohto zasadnutia bola správa o celkovom 

hospodárení obce za rok 2014. Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením 

obce za rok 2014. Bol prednesený Záverečný účet obce za r. 2014, Výročná správa obce za 

rok 2014. Účtovná závierka ďalej obsahuje prílohy: ročné výkazy: Fin – 1-12, Fin 5-04, Fin 

6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014. 

 

K bodu č. 4) Schválenie VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných 

príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Návrh  

vyššie spomínaného VZN bude vyvesené na obecnej  tabuli na pripomienkovanie.   

 

K bodu č. 5) Schválenie VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o nakladaní 

s odpadmi o časť: Osobitné ustanovenie o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi na 

území obce. Uvedeným doplnením VZN sa zavádza v obci separovaný zber biologicky 

rozložiteľných odpadov produkovaných obyvateľmi obce a organizáciami, ktoré nemajú 

štatút podnikateľských subjektov. Obyvatelia obce sú povinní využívať na nakladanie s BRO 

kompostéry, ktoré im budú bezplatne odovzdané do užívania obcou spolu s príručkou – 



návodom na použitie kompostéra. VZN č. 2/2015 bude vyvesené na obecnej tabuli na 

pripomienkovanie. 

 

K bodu č. 6) Poslanci boli oboznámení s dotáciami, ktoré boli zverejnené  MF SR na r. 2015.  

Na základe zverejnených ponúk MF SR obec predkladá žiadosti o poskytnutie dotácie na 

rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu a rekonštrukciu a modernizáciu budovy 

kultúrneho domu.  

 

K  bodu č. 7) Poslanci odsúhlasili dátum konania osláv dňa matiek na nedeľu 3. mája 2015. 

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o pomoc a spoluprácu pri príprave 

a organizovaní osláv a zároveň boli prednesené návrhy poslancov, v akom duchu by sa mali 

niesť pripravované oslavy, čo sa týka  kultúrneho programu, občerstvenia a malej pozornosti 

pre matky obce. 

 

K bodu č. 8) Rôzne a diskusia 

     Do diskusie sa zapojili všetci prítomní poslanci, ktorí  diskutovali k prerokovaným bodom 

programu.  

V tejto časti programu boli poslanci informovaní: 

- o schválení dohody č. 5/2015/§ 54 – VZ Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a 

zamestnaní troch pracovníkov v oblasti verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 

písm. a) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti (VPP) v období od 01.04.2015-

30.09.2015 

- dodatok č. DOD/01-2015/097/2014-IZ-5.O/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. 

príspevku k projektu TSP uzavretý s MPSVaR Bratislava 

- zmluva uzavretá so ŠVaPÚ D. Kubín o zabezpečení prevádzania rozborov pitnej vody 

a odplaty za vykonanie kontroly v roku 2015 

- žiadosť o prenájom sály p. Bartkom v súvislosti s organizovaním tanečnej zábavy 

- príprava na jarné práce, technický stav traktora, príprava traktora na STK a možnosť 

zakúpenia sadzača zemiakov 

 

 

K bodu č. 7)  Návrh na uznesenie a záver 

V závere zasadnutia bol prednesený návrh na uznesenia z dnešného zasadnutia, ktoré boli 

jednohlasne prijaté a schválené. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 20.03.2015 

 

Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez 

výhrad. 

 

Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal schvaľuje záverečný účet obce za rok 2014 

podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. 

 

Uznesenie č. 19 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2015 o spôsobe poskytovania 

finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately.  

 

Uznesenie č. 20 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 1/2009 o nakladaní s odpadmi o časť: Osobitné ustanovenie o nakladaní 

s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území obce.  

 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podpísanie dodatku č. DOD/01-

2015/097/2014-IZ-5.O/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku 

k projektu TSP uzavretej s MPSVaR Bratislava. 

 

Uznesenie č. 22  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schválenie a podpísanie dohody č. 

5/2015 § 54 – VZ s ÚPSVaR o zamestnaní troch pracovníkov v oblasti 

verejného zamestnávania na obdobie 01.04.2015-30.09.2015. 

 

Uznesenie č. 23 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uzatvorenie Zmluvy so Štátnym 

veterinárnym a potravinovým ústavom D. Kubín o zabezpečení prevádzania 

rozborov pitnej vody a odplaty za vykonanie kontroly v roku 2015. 

 

Uznesenie č. 24 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania 

obecných osláv z príležitosti “Dňa matiek“. 

 

 

 
V Šandale, 20.03.2015 



 

Overovateľ zápisnice: 

Pavol Cuba 

                                                                                      Mikula Jaroslav 

                                                                                      starosta obce  

 

 
          

 

 
 

 

 


