
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 01.07.2017 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Určenie overovateľa 

4.) Výročná správa obce za rok 2016  

5.) Technicko-organizačné zabezpečenie Športového dňa obce 

6.) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2017 

7.) Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

8.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov obce k 31.05.2017 

9.) Predloženie projektu na výstavbu garáže na hasičskú techniku 

10.Vypracovanie žiadosti o NFP so všetkými prílohami – Program rozvoja vidieka 

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. 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) Určenie overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Cuba Pavol. 

  

K bodu č. 4.) Výročná správa obce za rok 2016  

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu obce Šandal za rok 2016. K obsahu 

predloženej správy neboli žiadne pripomienky. 

  

K bodu č. 5) Technicko-organizačné zabezpečenie Športového dňa obce   

V tomto bode programu poslanci rozhodli o dátume konania Športového dňa obce na deň 

08.07.2017, t.j. v sobotu a zároveň boli podané návrhy na celkový priebeh tohto podujatia. 

Starosta všetkých poslancov požiadal, aby tak ako po iné roky, aj tento rok spolupracovali pri 

príprave. Jednotlivým poslancom boli rozdelené úlohy, aby táto už tradičná udalosť v obci mala 

priebeh k spokojnosti všetkých detí i dospelých občanov.  

 

 



 

K bodu č. 6) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2017 

a) Starosta obce predložil poslancom návrh odmien pre poslancov OZ za I. polrok 2017. 

Konštatoval, že poslanci pridelené úlohy počas tohto polroku plnili príkladne, bez 

pripomienok. Všetci sa podľa možnosti zúčastňovali zasadnutí.  Odmena nebola nikomu 

krátená.  

Návrh odmien: Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško             

.                        Pavol – každému 140,- € 

                         Maťašová Mária – polročný plat 198,- €. 

 

K bodu č.7.) Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2017, ktoré sa uskutočnilo 

v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vysvetlil 

základné zmeny a úpravy rozpočtu. Zmeny rozpočtu definoval navýšením, príp. znížením 

výšky pôvodných rozpočtovaných finančných prostriedkov. V príjmovej časti rozpočtu 

dochádza k zapracovaniu príjmov z dobropisov vo výške 878,- €, príjmov vo výške  3 628,- € 

poukázaných zo ŠR na základe poskytnutého príspevku z ÚPSVaR na podporu rozvoja 

miestnej zamestnanosti - § 50j, dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 1 400,- € na DHZ 

obce,  na kapitálových príjmoch za predaj pozemkov vo výške 2 540,- €.  Vo výdavkovej časti 

sa navýšia výdavky na členské príspevky ZMOS (za program Dcom) o 259,- €, v položke 

634002 – servis, údržba a opravy obecného traktora o 400,- €, v položke 0320 Ochrana pred 

požiarmi sa zapracuje položka Konkurzy a súťaže (výdavky na organizovanie súťaží DZH)  

vo výške 260,- €, v položke 0640 Verejné osvetlenie sa zapracuje položka opravy budov, 

objektov o čiastku 2 120,- €, čo je čiastočná výmena svietidiel verejného osvetlenia, v položke 

mzdy a odvody do poisťovni čiastka 3 628,- € poukázaná zo ŠR na základe poskytnutého 

príspevku z ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti - § 50j, v položke 

všeobecný materiál čiastka 1 400,- € zo ŠR na mater.-tech. vybavenie DHZ.   Plánované 

rozpočtové príjmy a výdavky v roku 2017 vo výške 77 420,- €  boli týmto opatrením 

navýšené o 8 513,- € a upravené na 85 933,- €. 

 

K bodu č. 8.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov obce k 31.05.2017 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.05.2017. 

 

K bodu č. 9.) Predloženie projektu na výstavbu garáže na hasičskú techniku 

Starosta obce predložil poslancom OZ vypracovaný návrh projektu na výstavbu garáže pre 

hasičskú techniku. Zároveň ich informoval o podmienkach poskytnutia dotácie 

a o spolufinancovaní vlastnými prostriedkami vo výške 5% z celkových výdavkov. Po krátkej 

diskusii poslanci jednohlasne tento návrh i financovanie schválili.  

 

K bodu č. 10.) Vypracovanie žiadosti o NFP so všetkými prílohami a verejného obstarávania 

Starosta obce informoval poslancov s výzvou č. 22/PRV/2017 na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie NFP z programu rozvoja vidieka, ktorú vyhlásila dňa 31.05.2017  

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 

z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Poslanci súhlasili s predložením žiadosti pre 

opatrenie č. 7, podopatrenie č. 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času 

a kultúry a súvisiacej infraštruktúry so zameraním na rekonštrukciu a modernizáciu 

existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. Zároveň súhlasili so zaslaním objednávky na 



vypracovanie žiadosti o NFP so všetkými povinnými prílohami pre podopatrenie 7.4 a na 

realizáciu VO na spracovanie projektovej dokumentácie, VO na stavebný dozor a VO na 

stavebné práce. 

 

 

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: 

- informácie o prevode predaných pozemkov, 

- diskusia  k vyhláseným výzvam, v rámci ktorých možno predkladať projektové žiadosti, 

- informácia o podpísaných zmluvách: s ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na zamestnanie 

2 pracovníkov - § 50j, 

- zmluva s DPO SR č. 147444 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO na mater.-

technické vybavenie DHZ, 

- informácia o výrobe nových dverí do sály kultúrneho domu, 

- predloženie a schválenie návrhu projektu na výstavbu garáže na hasičskú techniku, 

- predloženie návrhu poslancov na zakúpenie tričiek a pracovných uniforiem v počte 5 ks 

a prilieb v počte 10 ks pre členov DHZ, 

- návrh poslancov na vykonanie repasu obecnej striekačky PS 12 

 

  

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. 

Nakoľko bol program rokovania OZ Šandal vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za 

účasť a plánované zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené. 

 

 

 

 

Zapísal: Mikula Jaroslav 

 

 

 

 

U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 01.07.2017 

 

 

Uznesenie č. 90 

Obecné zastupiteľstvo v Šandal berie na vedomie Výročnú správu obce Šandal za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 91 
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny za I. polrok 2017 všetkým poslancom  vo 

výške 140,- € pre každého, v celkovej čiastke 700,- €. 

(Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol). 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupkyni starostu obce p. Maťašovej Márii 

vyplatenie polročného platu vo výške 198,- €. 

 

 



 

Uznesenie č. 92 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017, ktorým sa menia celkové 

príjmy a výdaje obce o 8 513,- €. Celkové príjmy a výdaje obce po úprave rozpočtu budú 

 85 933,- €. 

 

Uznesenie č. 93 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania obecného 

„Športového dňa“. 

 

Uznesenie č. 94 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh projektu na výstavbu garáže pre hasičskú  

techniku. 

 

Uznesenie č. 95 

OZ schvaľuje spolufinancovanie výstavby garáže pre hasičskú techniku vlastnými 

prostriedkami vo výške 5 % z celkových výdavkov. 

 

Uznesenie č. 96 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaslanie objednávky na vypracovanie Žiadosti o NFP so 

všetkými povinnými prílohami v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR č. 7.4 

a objednávky na verejné obstarávania na projekt. dokumentáciu, stavebný dozor a stavebné 

práce. 

 

Uznesenie č. 97 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre členov DHZ zakúpenie tričiek a pracovných uniforiem 

v počte 5 ks a prilieb v počte 10 ks. 

 

 

 

 

 

V Šandale, 01.07.2017 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Cuba Pavol                                                          

                                                                                                            Mikula Jaroslav                                                                     


