
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 04.03.2017 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Určenie overovateľa 

4.) Hospodárenie obce za rok 2016  

5.) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 

6.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov obce k 28.02.2017 

7.) Prerokovanie žiadosti od p. Šichulu Jána 

8.) Prerokovanie žiadosti od p. Maťaša Juraja   

9.) Oboznámenie s vykonanou inventarizáciou za r. 2016 

10.) Podpísanie zmlúv - CVČ 

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 boli 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 bola navrhnutý p. Vaško Pavol. 

  

K bodu č. 4.) Hospodárenie obce za rok 2016 

Najdôležitejším bodom programu tohto zasadnutia bola správa o celkovom hospodárení obce 

za rok 2016. Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením obce za rok 2016.  

Poslanci boli oboznámení s Účtovnou závierkou za r. 2016  a s ďalšími jej prílohami, ktorými 

sú: ročné výkazy: Fin  1-12, Fin 5-04, Fin 6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016. 

Povinné účtovné výkazy v elektronickej a písomnej forme boli a budú podané v zákonom 

určenom termíne do systému RISSAM a na Finančnú správu v Stropkove. 

 

K bodu č. 5) Schválenie záverečného účtu obce za r. 2016 

V tomto bode programu boli poslanci oboznámení so záverečným účtom obce za rok 2016, 

ktorý jednohlasne schválili. Prebytok rozpočtu obce za rok 2016 vo výške 7 524,04 € sa podľa 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. vysporiada na tvorbu 



rezervného fondu vo výške 100 %.  

Zostatok finančných operácií v sume 2 348,35 € navrhli použiť na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 2 348,35 €.  

Na základe uvedených skutočností navrhli skutočnú tvorbu rezervného fondu v sume 9 872,39 

€. 

 

K bodu č. 6) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov obce 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 28.02.2017. 

  

K bodu č.7) Prerokovanie žiadosti  o prevode majetku obce do osobného vlastníctva  

V tejto časti programu starosta predložil poslancom na prerokovanie žiadosť od p. Šichulu Jána 

vo veci prevodu majetku obce, obsahom ktorej bola žiadosť o prevod pozemku KN 200 do 

osobného vlastníctva na základe vydržania podľa Občianskeho zákonníka § 134, 

s odôvodnením, že daný pozemok využíva od roku 1968 a platí zaňho aj daň z nehnuteľnosti. 

Žiadosť bola prerokovaná a poslanci prevod vydržaním neschválili, nakoľko prevod majetku 

vydržaním podľa zákona č. 138/1991 nie je možný. Prevod majetku obce je možný iba priamym 

predajom, s čím súhlasilo aj obecné zastupiteľstvo.  

 

K bodu č. 8.) Prerokovanie žiadosti o kúpe pozemku 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť od p. Maťaša Juraja vo veci  odkúpenia pozemku  

KN 216/1.  Obecné zastupiteľstvo s odpredajom pozemku súhlasilo s tým, že bude potrebné 

urobiť nový geometrický plán k vytýčeniu hranici pozemku. V kúpnej zmluve bude potrebné 

zapísať vecné bremeno, nakoľko cez pozemok vedie vodovodné potrubie a kanál. Cena za m2 

sa bude riešiť po zameraní a vytýčení hranice pozemku na ďalšom pojednávaní OZ. 

  

K bodu č. 9) Oboznámenie s vykonanou inventarizáciou za r. 2016 

Starosta obce informoval o výsledkoch prevedenej inventarizácie dlhodobého majetku, 

pozemkov, finančného majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2016. 

 

10.) Podpísanie zmlúv - CVČ  

Starosta predložil zmluvu Mesta Stropkov ako zriaďovateľa základných škôl v Stropkove, 

súčasťou ktorých je Centrum voľného času v Stropkove, o poskytnutí finančných prostriedkov 

za poskytovanú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť deti od 5-15 rokov veku 

s trvalým pobytom v našej obci  a zmluvu  s Cirkevnou ZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove 

(CVČ).  V tomto roku je to 79,20 € za jedno dieťa v celkovom počte 21 žiakov. Zoznam detí, 

ktoré navštevujú jednotlivé záujmové krúžky, je priložený k zmluve.  

 

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: 

- príprava na stretnutie matiek z príležitosti osláv Dňa matiek, návrh na program, 

pohostenie a darček pre ženy, 

- oboznámenie poslancov s vyúčtovaním fašiangového plesu a karnevalu, 

- oboznámenie poslancov so zaradením DHZ do kategórie „C“, 

- informácia o stretnutí starostu a poslancov s ministrom p. Kaliňákom Róbertom 

ohľadom pripravovaných dotácii pre DHZ obcí, zastupiteľstvo súhlasilo so zaslaním 

žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu garáže na požiarnu techniku,  

- rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení v obci spojené s  výmenou svietidiel, 

- plánovanie výstavby autobusových čakárni na „Rovni“ a „Pri kríži“, 



- informácia o vykonaných rekonštrukciách VN a NN siete Šandal – osada, 

- informácia o pripravovaných žiadostiach o poskytnutie dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva financií SR (na individuálne potreby obce), 

- informácia o zmene obsahu Zmluvy o dodávke pitnej vody pre podnikateľov 

a obyvateľov obce v bode č. 1, kde Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ruší 

fixnú zložku ceny: 3,00 €/rok. Variabilná zložka ceny ostáva nezmenená - 0,30 €/m3. 

 

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. 

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 04.03.2017 

 

Uznesenie č. 80 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 81 
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal schvaľuje záverečný účet obce za rok 2016.  

Vysporiadanie prebytku  rozpočtu obce vo výške 7 524,04 € sa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. navrhuje použiť na: 

       tvorbu rezervného fondu 7 524,04 € 

 

Zostatok finančných operácii v sume 2 348,35 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 2 348,35 €.  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu v sume 

9 872,39 €. 

 

Uznesenie č. 82 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie obecných osláv „Dňa 

matiek“. 

 

Uznesenie č. 83 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci s Mestom 

Stropkov a  Cirkevnou ZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove o poskytnutí príspevku  na výchovno-

vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť pre obyvateľov obce od 5 – 15 rokov  veku 



s trvalým pobytom na území obce v CVČ pri jednotlivých ZŠ na rok 2017 v celkovej výške 

1 663,20 €.  

 

Uznesenie č. 84 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu za dva mesiace 

2017 a správu o stave financií na účtoch a v pokladni obce. 

 

 

 

Uznesenie č. 85 
OZ schvaľuje odpredaj pozemku KN č. 216/1   pre p. Maťaša Juraja. Presná výmera a cena za 

m2 budú obsahom  nasledujúcej schôdze  OZ. 

 

Uznesenie č. 86 

OZ neschvaľuje prevod pozemku KN 200 do osobného vlastníctva p. Šichulu Jána podľa 

Občianskeho zákonníka § 134 vydržaním, nakoľko obec sa musí riadiť zákonom č. 138/1991 

o majetku obcí, podľa ktorého prevod majetku obce vydržaním  nie je možný. 

 

 

 

 

 

V Šandale, 04.03.2017 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Vaško Pavol 

 

  

 

 

                                                                                                 Mikula Jaroslav 

                                                                                                     starosta obce 

 


