
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 13.05.2016 
 
Prítomní: viď. prezenčná listina 
 
Program:   
1.) Otvorenie 
2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 
3.) Určenie overovateľa 
4.) Hospodárenie obce za I. Q 2016  
5.) Informácia o stave finančných prostriedkov obce 
6.) Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa deti 
7.) Schválenie VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Šandal 
8.) Schválenie návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie o vyradení majetku  
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. Poslanci boli 
oboznámení s programom a keďže neboli žiadne pripomienky a návrhy k programu, 
zasadnutie prebiehalo podľa navrhnutého programu. 
 
K bodu č. 2 
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. Vaško Pavol 
  
K bodu č. 4.) Hospodárenie obce za rok I. Q 2016 
Dôležitým bodom programu tohto zasadnutia bolo oboznámenie poslancov s hospodárením 
obce k 31.03.2016. Starosta obce predniesol prítomným plnenie rozpočtu obce k 31.03.2016 
v príjmovej  a výdavkovej časti.  Poslanci boli oboznámení  s finančnými výkazmi: Fin  1-12, 
Fin 2-04, Fin 3-04, Fin 4-04, Fin 5-04, Fin 6-04. Povinné účtovné výkazy v elektronickej forme 
boli  podané v zákonom určenom termíne do systému RISSAM. 
 
K bodu č. 5) Informácia o stave finančných prostriedkov obce 
V tomto bode programu boli poslanci oboznámení s aktuálnym stavom finančných 
prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce. 
 
 
 



K bodu č. 6) Schválenie VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
Šandal  
Starosta oboznámil prítomných s VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska, 
obsahom ktorého je prevádzkový poriadok,  služby poskytované prevádzkovateľom 
pohrebiska, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, správanie sa na pohrebisku a iné. Obecné 
zastupiteľstvo VZN jednohlasne schválilo a  účinnosť nadobudne dňa 01.06.2016. 
  
K bodu č. 7) Schválenie návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie o vyradení majetku  
Na základe vykonanej inventúry k 31.12.2015 inventarizačná komisia dala návrh na vyradenie 
dlhodobého hmotného majetku – osobného motorového vozidla Felícia, ktorý  neslúži svojmu 
účelu z dôvodu nefunkčnosti. Vyraďovacia a likvidačná komisia predložila návrh na 
vyradenie obecnému zastupiteľstvu a to súhlasilo s vyradením a likvidovaním majetku 
fyzickou likvidáciou – odvozom do spoločnosti zameranej na likvidáciu odpadu. 
 
K bodu č.8) Rôzne a diskusia 
V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovaným bodom 
programu, ale vyjadrili sa aj k ďalším problémom v obci: 

- schválenie kúpy traktorovej kosačky v max. hodnote 3 000,- 
- oboznámenie s priebehom a celkovými výdavkami stretnutia z príležitosti  Dňa matiek, 
- návrh na usporiadanie akcie z príležitosti MDD a športového dňa obce, 
- návrh na opravu chodníka pred obecným úradom, 
- úprava prístupovej cesty k prameňom obecného vodovodu 

 
K bodu č. 9)  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 13.05.2016 
 
 

Uznesenie č. 54 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 
území obce Šandal. 
 
Uznesenie č. 55 
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal schvaľuje návrh vyraďovacej a likvidačnej komisie na 
vyradenie majetku obce – osob. mot. vozidlo Felícia z dôvodu nefunkčnosti. 
 
Uznesenie č. 56 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu traktorovej kosačky v max. hodnote 3 000,- €  
 
Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu za I. Q 2016 a 
stave financií na účtoch a v pokladni obce. 
 
 
 

 
 
 
V Šandale, 13.05.2016 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ zápisnice: 
Vaško Pavol 
 
 
 
 
                                                                                                  Mikula Jaroslav 
                                                                        


