
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 20.11.2015 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Informácia o hospodárení obce a plnení rozpočtu k 31.10.2015, informácia o stave    

finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni obce 

4.) Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

5.) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016  

6.) Schválenie odmien poslancov za II. polrok 2015 

7.) Prijatie a schválenie nového VZN o odpadoch na rok 2016 

8.) Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016 

9.) Oboznámenie poslancov s podpísaním zmluvy o zmluve s OZV ENVIPAK 

10.) Oboznámenie poslancov s výzvami PRV SR 2014-2020 

11.) Rôzne a diskusia 

12.) 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 všetci poslanci OZ. Za 

overovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Bochmač Ľubomír. Poslanci boli oboznámení 

s programom a keďže neboli žiadne pripomienky a návrhy k programu, zasadnutie prebiehalo 

podľa navrhnutého programu. 

 

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

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

plnia. 

 

K bodu č. 3) Poslancom bola podaná informatívna správa o rozpočtovom hospodárení obce 

k 31.10.2015. Boli oboznámení so stavom finančných prostriedkov v pokladni a na 

bankových účtoch a s plnením príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu. 

 

K bodu č. 4) Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2015, 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 6 831,- €, čo sú dotácie na zabezpečenie 

Referenda 2015, dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu 

podľa § 54 „Podpora zamestnávania UoZ „ a došlo k zníženiu príjmu zo štátneho rozpočtu na 

položke osobitný príjemca. 

 



K bodu č. 5.) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016 

Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2016 a poslanci tento návrh 

jednohlasne schválili. Návrh rozpočtu bude vyvesený na obecnej tabuli na pripomienkovanie. 

Po tejto dobe bude návrh schvaľovaný na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

  

 

K bodu č. 6) Schválenie odmien poslancom 

Starosta obce predložil poslancom návrh na odmeny za II. polrok 2015. Konštatoval, že 

poslanci pridelené úlohy počas tohto polroku plnili príkladne a bez pripomienok. Všetci sa 

aktívne zúčastňovali zasadnutí i príprav rôznych akcií a podujatí organizovaných obcou. 

Odmena nebude nikomu krátená. 

 

K bodu č. 7) Prijatie a schválenie VZN o odpadoch 

     Starosta obce oboznámil poslancov so zákonom o odpadoch č. 79/2015 a z neho 

vyplývajúcich povinností prijatia a schválenia nového VZN o odpadoch. VZN o odpadoch č. 

3/2015 bolo poslancami schválené a vyvesené na obecnej tabuli. 

 

 

K bodu 8)  Schválenie návrhu VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a poplatkoch na r. 2016 

     Starosta oboznámil prítomných s návrhom nového VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch, ktorý 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. V nadväznosti na nový zákon o odpadoch č. 79/2015 dochádza k zmene názvu na 

zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Poplatok za DSO sa zaplatí za skutočne 

odovzdané množstvo DSO v kg a tak poplatník môže podľa potreby v priebehu zdaňovacieho 

obdobia zaplatiť tento poplatok zakaždým, keď odovzdá DSO na zbernom dvore v Stropkove. 

Návrh VZN bolo poslancami jednohlasne schválený a vyvesený na obecnej tabuli. 

 

 

K bodu č. 9) Oboznámenie poslancov s podpísaním zmluvy o zmluve s OZV ENVIPAK  

     Starosta oboznámil poslancov s podpísaním zmluvy o zmluve s  OZV ENVIPAK, ktorej 

podpísanie vyplýva z nového zákona o odpadoch č. 79/2015.  Najväčšou a najdôležitejšou 

zmenou, ktorý prináša nový zákon je  v tom, že zodpovednosť za financovanie triedeného 

zberu prejde od r. 2016 na výrobcov a dovozcov, ktorých budú zastupovať OZV (Organizácie 

zodpovednosti výrobcov). Táto zmluva o budúcej zmluve je nástrojom, pomocou ktorého sa 

obec a OZV dohodnú na pravidlách a podmienkach, v prípade zberu papiera, plastov, skla 

a kovových obalov ako bude fungovať triedený zber, koľko stojí a kto to vykoná. Ak obec 

neuzatvorí zmluvu o budúcej zmluve, riskuje, že partner na financovanie triedeného zberu 

(OZV) jej bude prilosovaný a v prípade nedohody na podmienkach financovania znáša obec 

riziko, že jej bude OZV hradiť náklady na triedený zber iba vo výške obvyklých nákladov. 

 

K bodu č. 10) Oboznámenie poslancov s výzvami PRV SR 2014-2020                                     

V tejto časti programu starosta obce informoval prítomných s výzvami PRV na obdobie 2014-

2020, ktoré sa budú týkať obcí a vidieka. Jedná sa o: 

a) Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu – investície na udržanie, obnovu a skvalitnenie 

turistických objektov, miestnych kultúrnych, historických, prírodných zariadení, 

budovanie chodníkov, prístreškov, odpočinkových miest, cykloturistických trás atď. 



b) Vytváranie, zlepšenie alebo rozširovanie miestnych služieb – investície na úpravu 

verejných priestranstiev, tvorba parkov, športovísk, detských  ihrísk, investície do 

odstraňovania divokých skládok 

c) Budovanie širokopásmového internetu – investície na vytvorenie prístupu 

k širokopásmovému internetu 

d) Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov – kanalizácie, vodovody, čistiarne odpad. vôd, miestne 

komunikácie, lávky, mosty, chodníky 

K bodu č. 11) 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, 

- o začiatku pripravovanej rekonštrukcie kancelárie OcÚ a s ňou spojených prác 

- o usporiadaní obecného fašiangového plesu v r. 2016 

- o schválení odmeny pre účtovníčku OcÚ a stravných lístkov na rok 2016 

- o kúpe staršieho osobného auta pre potreby obce 

 

K bodu č. 12)  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 20.11.2015 

 

Uznesenie č. 30 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č 1/2015, ktorým sa menia celkové 

príjmy a výdaje obce o 6 831,- €, čo sú dotácie na zabezpečenie Referenda 2015, dotácia 

v rámci národného projektu podľa § 54 „Podpora zamestnávania UoZ. 

 

Uznesenie č. 31 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu 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. 32 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny všetkým poslancom za II. polrok 2015 vo 

výške 140,- € pre každého. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupkyni starostu p. Maťašovej Márii vyplatenie 

polročného platu vo výške 198,- €. 

 

Uznesenie č. 33 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje platnosť VZN o odpadoch č. 3/2015 s účinnosťou od 

1.1.2016 

  

Uznesenie č. 34 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch č. 4/2015 s 

účinnosťou  od 1.1.2016 

 

Uznesenie č. 35 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie silvestrovsko-novoročného stretnutia občanov v sále 

Kultúrneho domu na prelome rokov 2015 a 2016 

 

Uznesenie č. 36 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.10.2015, 

o stave financií na účtoch a v pokladni obce 

 

Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú odmenu účtovníčke OcÚ vo výške 500,- € a stravné 

lístky na rok 2016 

 

 

 

 

 

 



V Šandale, 20.11.2015 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Bochmač Ľubomír 

 

 

 

                                                                                      Mikula Jaroslav 

                                                         


