
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 15.07.2016 
 
Prítomní: viď. prezenčná listina 
 
Program:   
1.) Otvorenie 
2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 
3.) Určenie overovateľa 
4.) Výročná správa obce za rok 2015  
5.) Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za 
rok. 2015 
6.) Technicko-organizačné zabezpečenie Športového dňa obce 
7.) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2016 
8.) Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
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 štyria z piatich poslancov. 
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. Bochmač Ľubomír. 
  
K bodu č. 4.) Výročná správa obce za rok 2015  
Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu obce Šandal za rok 2015. K obsahu 
predloženej správy neboli žiadne pripomienky. 
  
K bodu č. 5) Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 
obce za rok. 2015 
Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 
závierky a hospodárenia obce za rok. 2015. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 6) Technicko-organizačné zabezpečenie Športového dňa obce   
V tomto bode programu poslanci rozhodli o dátume konania Športového dňa obce na deň 
30.07.2015, 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. 7) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2016 
Starosta obce predložil poslancom návrh odmien pre poslancov OZ za I. polrok 2016. 
Konštatoval, že poslanci pridelené úlohy počas tohto polroku plnili príkladne, bez pripomienok. 
Všetci sa podľa možnosti zúčastňovali zasadnutí. Odmena nebola nikomu krátená. 
Ďalej podľa bodu 4  zásad odmeňovania poslancov OZ poslanci na návrh starostu schválili  
udelenie odmeny poslancovi OZ p. Šichulovi Petrovi za pomoc pri oprave obecného traktora 
a za brigádnické práce s traktorom v prospech obce.  
 
  
K bodu č.8.) Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2016, 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. Rozpočtovým opatrením dochádza k zmene ako na strane 
príjmovej tak aj vo výdavkovej časti a to zapracovaním čiastok v príjmoch a výdavkoch 
finančných prostriedkov poukázaných zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb do NR SR. 
Ďalej definoval zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodných rozpočtovaných 
finančných prostriedkov – zapracovanie dobropisov za elektr. energiu, zapracovanie 
nevyčerpanej dotácie na TSP a jej vrátenie do ŠR, navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 
3 230,- z dôvodu zakúpenia osobného auta Felícia a traktorovej kosačky. Plánované 
rozpočtové príjmy a výdavky v roku 2016 vo výške 70 238,- €  boli týmto opatrením 
navýšené o 5 750,- € a upravené na 75 988,- 
 
 
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: 

- vykonávanie prác spojených s upratovaním Domu smútku, 
- oboznámenie poslancov s vypracovaním PHSR obce a oznámenia v procese SEA pri 

posudzovaní PHSR, 
- americký spôsob pochovávania na obecnom cintoríne – vyčlenenie lokality na  

cintoríne, 
- použitie poskytnutej dotácie na dobrovoľný hasičský zbor obce – nákup pracovných 

odevov a materiálno-technické vybavenie DHZO, 
- úprava okolia opraveného chodníka pred obecným úradom. 

 
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. 
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 15.07.2016 
 
 

Uznesenie č. 58 

Obecné zastupiteľstvo v Šandal berie na vedomie Výročnú správu obce Šandal za rok 2015. 
 
 
Uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie Správu nezávislého audítora a dodatok 
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015. 
 
Uznesenie č. 60 

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

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

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu p. Šichulovi Petrovi za aktivitu pri realizácii 
prác s traktorom vo výške 50,- €. 
 

Uznesenie č. 61 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2016, ktorým sa menia celkové 
príjmy a výdaje obce o 5 750,- €. Celkové príjmy a výdaje obce po úprave rozpočtu budú 
75 988,- €. 

 
Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania obecného 
„Športového dňa“. 
 
 
V Šandale, 15.07.2016 
 
 
 
 
Overovateľ zápisnice: 
Bochmač Ľubomír 
 
 
 
 
                                                                                                  Mikula Jaroslav 
                                                                        
 


