
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 01.12.2016 
 
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. 2/2016 
5.) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2017  
6.) Schválenie odmien poslancov za II. polrok 2016 
7.) Schválenie variabilnej a fixnej zložky poplatku za vodu 
8.) Návrh VZN 2/2016 o miestnych poplatkoch pre obec Šandal na rok 2017 
9.) Rôzne a diskusia 
10.) 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 bola navrhnutá p. Maťašová Mária. 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 31.10.2016. 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. 2/2016 
Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 2/2016, 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 navyšujú  celkové príjmy a výdaje obce o 1 370,- €. K navýšeniu  príjmov došlo 
v súvislosti s preplatkami z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2015 
a preplatkami z ročného vyúčtovania plynu. 
 
 
 
 



K bodu č. 5.) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2017 
Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2017 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. 
Bežný rozpočet:            Príjmy: 77 420,- € 
                                      Výdaje: 77 420,- € 
Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  
                                      Výdaje: 
Finančné operácie:        Príjmy: 
                                      Výdaje: 
Rozpočet spolu:            Príjmy: 77 420,- € 
                                      Výdaje: 77 420,- € 
  
K bodu č. 6) Schválenie odmien poslancom 
Starosta obce predložil poslancom návrh na odmeny za II. polrok 2016. Konštatoval, že 
poslanci pridelené úlohy počas tohto polroku plnili príkladne a bez pripomienok, za čo im 
vyslovil veľké poďakovanie. Všetci sa aktívne zúčastňovali zasadnutí i príprav rôznych akcií 
a podujatí organizovaných obcou. Poslanci navrhli navýšenie odmeny poslancovi Šichulovi 
Petrovi za  aktivitu pri zakladaní DHZ obce, príprave mladých hasičov na súťaž a prácu 
s mládežou.  Odmena nebola nikomu krátená. 
 
K bodu 7) Schválenie variabilnej a fixnej zložky poplatku za vodu 
Na základe potvrdenia o cene č. . 0235/2017/V-PC vydaného ÚRSO cenu za výrobu a 
dodávku pitnej vody pre obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 má byť zložená z dvoch zložiek, 
fixnej a variabilnej. Obecné zastupiteľstvo schválili na rok 2017 variabilnú zložku – 0,30 
€/m3 a fixnú zložku 3,- € na rok za 1 odberné miesto.  
 
K bodu 8)  Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych poplatkoch pre obec Šandal na rok 2017 
     Starosta oboznámil prítomných s návrhom nového VZN o miestnych a poplatkoch pre obec 
Šandal,  ktorý vstúpi do platnosti 1.1.2017. K zmene dochádza pri poplatku za vodu, kde sadzba 
za 1 m3 ostáva na úrovni predchádzajúcich rokov – 0,30 € , dopĺňa sa iba fixná sadzba za 
vodomer, ktorá bude v roku 2017 vo výške 3,- €/rok (za 1 odberné miesto). Návrh VZN bolo 
poslancami jednohlasne schválený a vyvesený na obecnej tabuli. 

K bodu č. 9) 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 usporiadaní obecného fašiangového plesu v r. 2017, 
- o odoslanej žiadosti o dotáciu na ČOV na Environfond Bratislava, 
- o schválení žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 50j a zamestnaní p. Bochmača 

Jaroslava na dobu 9 mesiacov, 
- o pripravovanej výročnej schôdzi DHZ. 

 
 
 



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 01.12.2016 
 
Uznesenie č. 65 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č 2/2016, ktorým sa menia celkové 
príjmy a výdaje obce o  1 370,- €. 
 
Uznesenie č. 66 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 v celkovej sume: 
Bežný rozpočet:            Príjmy: 77 420,- € 
                                      Výdaje: 77 420,- € 
Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  
                                      Výdaje: 
Finančné operácie:        Príjmy: 
                                      Výdaje: 
Rozpočet spolu:            Príjmy: 77 420,- € 
                                      Výdaje: 77 420,- € 
 
Uznesenie č. 67 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny za II. polrok 2016 všetkým poslancom  vo 
výške 140,- € pre každého, v celkovej čiastke 700,- €. 
(Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Maťašová Mária, Šichula Pavol, Vaško Pavol). 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupkyni starostu obce p. Maťašovej Márii 
vyplatenie polročného platu vo výške 198,- €. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu vo výške 100,- € poslancovi Šichulovi Petrovi 
za aktivitu pri zakladaní DHZ obce, príprave mladých hasičov na súťaž a prácu 
s mládežou. 
 

Uznesenie č. 68 
OcZ schvaľuje na základe potvrdenia o cene č. 0235/2017/V-PC vydaného ÚRSO cenu za 
výrobu a dodávku pitnej vody pre obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021: 
- fixná zložka ceny: 3,- €/rok 
- variabilná zložka ceny: 0,30 €/m3  
 
Uznesenie č. 69 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2016 o miestnych poplatkoch pre obec 
Šandal s účinnosťou od 01.01.2017. 
 
 



Uznesenie č. 70 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie silvestrovsko-novoročného stretnutia občanov v sále 
kultúrneho domu 31.12.2016. 
 
Uznesenie č. 71 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.10.2016, 
o stave financií na účtoch a v pokladni obce. 
 
V Šandale, 01.12.2016 
 
Overovateľ zápisnice: 
Maťašová Mária Mikula Jaroslav 
                                                                           


