
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 07.05.2018 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 5 poslanci – p. Ľubomír Bochmač, p. Pavol Cuba, p. Mária Maťašová, p. Peter 

Šichula, p. Pavol Vaško 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Informácia o hospodárení obce za rok 2017 

6.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2017 

7.) Návrh záverečného účtu Obce Šandal za rok 2017 

8.) Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.03.2018 

9.) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2018 

10.) Organizačno-technické zabezpečenie „Dňa matiek a Dňa otcov“ 

11.) Prehodnotenie platu starostu  

12) Schválenie odmeny ekonómke obce 

13) Návrh VZN  č. 1/2018  

14) Návrh VZN č. 2/2018   

15.) Rôzne a diskusia 

16.) Návrh na uznesenie  

17.) Záver 

 

K bodu č.1) Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý po dlhodobej pracovnej 

neschopnosti privítal poslancov a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 

pretože sú prítomní všetci poslanci OZ.   

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutý p. Bochmač Ľubomír, za zapisovateľa p. Mikula 

Jaroslav. 

 

K bodu č. 3) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a dal 

priestor na pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ bez pripomienok.  

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 
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K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 09.12.2017 boli prijaté uznesenia č. 111-118. 

Starosta obce predniesol správu o plnení prijatých uznesení. Konštatoval, že prijaté uznesenia 

sú splnené, resp. sa priebežne plnia. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 5.) Informácia o hospodárení obce za rok 2017 

Dôležitým bodom programu tohto zasadnutia bola správa o celkovom hospodárení obce za rok 

2017. Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením obce za rok 2017.  

Poslanci boli oboznámení s Účtovnou závierkou za r. 2017  a s ďalšími jej prílohami, ktorými 

sú: ročné výkazy: Fin  1-12, Fin 5-04, Fin 6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2017. 

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

termíne do systému RISSAM a na Finančnú správu v Stropkove. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení obce za rok 2017. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 6.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2017 

Starosta obce informoval o výsledkoch prevedenej inventarizácie dlhodobého majetku, 

pozemkov, finančného majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie za rok 2017. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 7) Predloženie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 



V tomto bode programu starosta predložil poslancom návrh záverečného účtu obce za rok 2017 

a oboznámil ich s postupom jeho schvaľovania podľa Novely zákona o obecnom zriadení č. 

70/2018 účinného od 1. apríla 2018.  Obec zverejní návrh záverečného účtu obce najmenej 15 

dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2017. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 8) Informácia o plnení rozpočtu obce a stave finančných prostriedkov obce 

k 31.03.2018 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.03.2018. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu a stave finančných 

prostriedkov k 31.03.2018. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 9) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2018 

a) Starosta obce navrhol odmeny pre poslancov OZ za aktívnu účasť poslancov pri 

zabezpečovaní spoločenských a kultúrno-športových akcií v obci za obdobie 1. polroka 

2018. Poslanci navrhli, aby p. Šichulovi Petrovi bola odmena navýšená o 100,- € za 

aktívnu činnosť s mladými hasičmi a ich prípravu na rôzne požiarne súťaže. Odmeny 

budú vyplatené vo výplatnom termíne za 5/2018. 

b)  Návrh odmien:  

- Bochmač Ľubomír – 140,- €, Cuba Pavol – 140,- €, Maťašová Mária – 140,- €, 

Šichula Peter – 240,- €, Vaško Pavol – 140,- € 

                          

- Maťašová Mária – polročný plat 198,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov za I. polrok 2018. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 10) Organizačno-technické zabezpečenie „Dňa matiek a Dňa otcov“ 

V tomto bode programu poslanci rozhodli o spojení osláv týchto dvoch sviatkov na jeden dátum 

– 3.6.2018, t.j. v sobotu. 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 zúčastnených občanov. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie „Dňa matiek a Dňa 

otcov“. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

  

K bodu č. 11) Prehodnotenie platu starostu  

V zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest, platného do 31.12.2015, malo obecné zastupiteľstvo povinnosť raz ročne 



prerokovať plat starostu. S účinnosťou novely zákona platnou od 01.01.2016 bola táto 

povinnosť zrušená a preformulovaná na text „Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate 

starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa §3 ods. 1“, koniec citátu, čo je základný 

plat vypočítaný ako súčin priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a násobok 

podľa počtu obyvateľov podľa §4, ods. 1.  

Keďže povinnosť každoročného prerokovania platu starostu bola zo zákona vyňatá, môže 

obecné zastupiteľstvo v zmysle §4, ods. 2 rozhodnutím tento plat zvýšiť až o 70  %. Preto 

poslanci navrhli navýšiť plat starostu z dôvodu pomoci a spolupráce aj počas dlhodobej PN 

starostu. Po krátkej diskusii Obecné zastupiteľstvo v Šandale v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov schválilo starostovi obce navýšenie platu o 42 % s účinnosťou od 

01.05.2018 po dobu troch mesiacov. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie platu starostu o 42 % s účinnosťou od 01.05.2018 

po dobu troch mesiacov. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol) 

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 12) Schválenie odmeny ekonómke obce  

Pán starosta informoval prítomných, že posledné 4 mesiace boli náročné a citeľne poznačené 

jednak  jeho neprítomnosťou z dôvodu dlhodobého výpadku z pracovného procesu z dôvodu 

dlhodobej PN, ale i množstvom stále pribúdajúcej administratívnej práce v rámci digitalizácie 

spracovávania údajov.  Za vysoké pracovné nasadenie a zvládanie stanovených úloh nielen 

svojich ale aj starostových,  pán starosta navrhol, aby ekonómke obce bola vyplatená odmena 

za zastupovanie počas neprítomnosti. Po krátkej diskusii poslanci navrhli a schválili ekonómke 

jednorazovú odmenu vo výške jedného mesačného platu, ktorá bude splatná vo výplatnom 

termíne za 5/2018. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu ekonómke obce. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol) 

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 13) Návrh VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Šandal 

V tomto bode programu starosta predložil poslancom návrh  VZN č. 1/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šandal 

Obec zverejní návrh VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Šandal najmenej 15 dní pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šandal. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 14 Návrh VZN č. 2/2018 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území 

obce Šandal zakázané alebo obmedzené 

V tomto bode programu starosta predložil poslancom návrh  VZN č. 2/2018 o ustanovení 

činností, ktorých vykonávanie je na území obce Šandal zakázané alebo obmedzené. 

 



Obec zverejní návrh VZN č. 2/2018 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území 

obce Šandal zakázané alebo obmedzené najmenej 15 dní pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 2/2018 o ustanovení činností, ktorých 

vykonávanie je na území obce Šandal zakázané alebo obmedzené. 

Za prijatie: 5/5 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 15) Rôzne a diskusia 

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

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

- informácia o verejnom obstarávaní ku garáži pre hasičskú zbrojnicu, 

- informácia o podpísaní zmluvy s CVČ Stropkov  

- informácia o doplnení žiadosti na rekonštrukciu Domu smútku,  

- oboznámenie s postupom pri prijímaní nových VZN, 

- informácia o organizovaní previerky DHZ – 19.05.2018 v Chotči, 

- informácia o prijatej dotácii pre DHZ – 1 400,- € a návrh jej použitia, 

- informácia o výmene zvyšných svietidiel verejného osvetlenia,  

- informácia o príprave traktora na jarné a letné práce, 

- informácia o organizovaní zájazdu na termálne kúpalisko do Maďarska 

 

K bodu č. 16)  Návrh na uznesenie a záver 

V závere zasadnutia starosta predniesol uznesenia, ktoré boli schvaľované počas rokovania 

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 17) Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil 

rokovanie za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mikula Jaroslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 07.05.2018 

 

Uznesenie č. 119 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ bez pripomienok.  

 

Uznesenie č. 120 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 121 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení obce za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 122 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 123 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 124 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu a stave finančných 

prostriedkov k 31.03.2018. 

 

Uznesenie č. 125 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov za I. polrok 2018. Odmeny budú vyplatené 

vo výplatnom termíne 5/2018. 

- Bochmač Ľubomír – 140,- €, Cuba Pavol – 140,- €, Maťašová Mária – 140,- €, 

Šichula Peter – 240,- €, Vaško Pavol – 140,- € 

- Maťašová Mária – polročný plat 198,- €. 

 

Uznesenie č. 126 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie „Dňa matiek a Dňa 

otcov“. 

 

Uznesenie č. 127 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie platu starostu o 42 % s účinnosťou od 01.05.2018 

po dobu troch mesiacov. 

 

Uznesenie č. 128 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu ekonómke obce vo výške jedného mesačného platu. 

Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za 5/2018. 

 

Uznesenie č. 129 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šandal. 

 

Uznesenie č. 130 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie V tomto bode programu starosta predložil poslancom 

návrh  VZN č. 2/2018 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Šandal 

zakázané alebo obmedzené. 

  



V Šandale, 07.05.2018 

 

Overovateľ zápisnice: 

Bochmač  Ľubomír Mikula Jaroslav                                                          

 

 


