
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 10.11.2017 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Určenie overovateľa 

4.) Informácia o hospodárení obce a plnení rozpočtu k 31.10.2016, informácia o stave    

finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni obce 

5.) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018  

6.) Schválenie odmien poslancov za II. polrok 2017 

7.) Návrh VZN 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

8.) )  Návrh VZN 2/2017 o miestnych poplatkoch pre obec Šandal  

9.) Schválenie inventarizačnej komisie a oceňovacej komisie k vykonaniu mimoriadnej  

inventarizácie pozemkov k 30.11.2017 

10.) Rôzne a diskusia 

11.) 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 navrhnutý p. Šichula Peter. 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 bola navrhnutý p. Šichula Peter. 

 

K bodu č. 4.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov obce k 31.10.2017 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.10.2017. 

 

K bodu č. 5.) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018,2019,2020 

Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 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: 84 330,- € 



                                      Výdaje: 84 330,- € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  

                                      Výdaje: 

Finančné operácie:        Príjmy: 

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy: 84 330,- € 

                                      Výdaje: 84 330,- € 

  

K bodu č. 6) Schválenie odmien poslancom 

Starosta obce predložil poslancom návrh na odmeny za II. polrok 2017. 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 odmeny za aktivitu poslancom Bochmačovi 

Ľubomírovi, Cubovi Pavlovi, Maťašovej Márii a Vaškovi Pavlovi, všetkým vo výške 100,- €. 

 

K bodu č. 7) Návrh VZN 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN 1/2017. Účelom VZN je umožniť 

právnickým a fyzickým osobám uplatňovať výkon svojich práv a plnenie povinností vo vzťahu 

k obci Šandal elektronickou formou a zároveň zabezpečenie elektronickej komunikácie zo 

strany obce Šandal voči právnickým a fyzickým osobám. Elektronické služby zabezpečuje obec 

prostredníctvom špecializovaného portálu www.dcom.sk a ústredného portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk v súlade so zákonom o eGovermente. Návrh VZN bude vyvesený na 

obecnej tabuli na pripomienkovanie.  

 

K bodu 8)  Návrh VZN 2/2017 o miestnych poplatkoch pre obec Šandal 

     Starosta oboznámil prítomných s návrhom nového VZN o miestnych  poplatkoch pre obec 

Šandal,  ktorý vstúpi do platnosti 1.1.2018. K zmene dochádza pri poplatku za vodu, kde sadzba 

za 1 m3 ostáva na úrovni predchádzajúcich rokov – 0,30 €/m3 a zároveň sa ruší  fixná sadzba 

za vodomer, ktorá bola prijatá v roku 2017  potvrdením ÚRSO o cene č. 0235/2017/V-PC vo 

výške 3,- €/rok (za 1 odberné miesto) a následne aj v januári 2017  Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví  zrušená. Zároveň dochádza k zmene sadzobníka správnych poplatkov  a to 

k zvýšeniu poplatkov za osvedčenie podpisu a osvedčenie listiny. Návrh VZN bol poslancami 

jednohlasne schválený a vyvesený na obecnej tabuli. 

 

K bodu č.9. Schválenie inventarizačnej komisie a oceňovacej komisie k vykonaniu 

mimoriadnej inventarizácie pozemkov k 30.11.2017 

     Z dôvodu ukončenia a zapísania projektu pozemkových úprav, ktoré prebehli v našej obci, 

došlo k zmene výmery pozemkov, ktoré sú v majetku obce Šandal. Z toho dôvodu je potrebné 

zaevidovať do majetku obce pozemky na základe platných listov vlastníctva a pozemky, ktoré 

nie sú na nových listoch vlastníctva je potrebné vyradiť z evidencie. Starosta predložil 

poslancom návrh na vytvorenie komisie, ktorá vykoná mimoriadnu inventarizáciu pozemkov 

k 30.11.2017 a na základe výsledkov novovzniknuté pozemky zaradí do evidencie majetku 

a pozemky, ktoré na LV nebudú, vyradí z evidencie majetku obce. Zároveň je potrebné 

vytvoriť Vyraďovaciu, oceňovaciu a likvidačnú komisiu, ktorá novovzniknuté pozemky 

ocení. Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačnú komisiu na vykonanie mimoriadnej  

inventarizácie pozemkov k 30.11.2017 v zložení: Vaško Pavol, Bochmač Ľubomír, Cuba 

Pavol. Oceňovacia komisia na ocenenie novovzniknutých pozemkov bola schválená 

v zložení: Mikula Jaroslav, Petrišinová Helena a Maťašová Mária. Inventarizačná komisia 

v tomto zložení vykoná zároveň aj riadnu inventarizáciu majetku k 31.12.2017. 

http://www.dcom.sk/
http://www.slovensko.sk/


K bodu č. 10) Rôzne a diskusia 

  V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovaným bodom 

programu, ale vyjadrili sa aj k ďalším problémom v obci: 

- zakúpenie ozvučovacej techniky na kultúrne a športové akcie, 

- informácia o projekte „Rekonštrukcia domu smútku Šandal“,  

- usporiadanie fašiangového plesu v r. 2018, 

- informácia o odoslanej žiadosti o dotáciu na ČOV na Environfond Bratislava, 

 

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 10.11.2017 

 

Uznesenie č. 104 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2018 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet:            Príjmy: 84 330,- € 

                                      Výdaje: 84 330,- € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  

                                      Výdaje: 

Finančné operácie:        Príjmy: 

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy: 84 330,- € 

                                      Výdaje: 84 330,- € 

 

Uznesenie č. 105 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny za II. polrok 2017 všetkým poslancom  vo výške 140,- 

€ pre každého, v celkovej čiastke 700,- €. Odmeny budú vyplatené vo výplate za 12/2017. 

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

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

vyplatenie polročného platu vo výške 198,- €. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu vo výške 100,- € pre každého poslancom: 

Bochmačovi Ľubomírovi, Cubovi Pavlovi, Maťašovej Márii a Vaškovi Pavlovi.  

 

Uznesenie č. 106 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb. 

 

Uznesenie č. 107 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  návrh VZN č. 2/2017 o miestnych poplatkoch pre obec 

Šandal  

  

Uznesenie č. 108 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup ozvučovacej techniky v hodnote 270,- €. 

 

Uznesenie č. 109 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.10.2017, 

o stave financií na účtoch a v pokladni obce. 

 

Uznesenie č. 110 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu k vykonaniu mimoriadnej 

inventarizácie pozemkov k 30.11.2017 a k vykonaniu riadnej inventarizácie majetku 

k 31.12.2017 v zložení: Vaško Pavol, Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol. 

 

 

 

 

V Šandale, 10.11.2017 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Šichula Peter Mikula Jaroslav 

                                                                           

 


