
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 07.09.2017 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Určenie overovateľa 

4.) Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za  

     rok 2016 

5.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov obce k 31.08.2017 

6.) Prerokovanie žiadosti p. Bačika Petra 

7.) Prerokovanie a schválenie zmluvy o nájme pozemkov na poľnohosp. účely 

8.) Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia seniorov v októbri 2017 

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 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 navrhnutá p. Maťašová Mária. 

  

K bodu č. 4) Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 

obce za rok. 2016 

Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 

závierky a hospodárenia obce za rok. 2016. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

 

K bodu č. 5.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov obce k 31.08.2017 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.08.2017. 

 

K bodu č. 6) Prerokovanie žiadosti p. Bačika Petra 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorý je vedený 

v majetku obce. Poslanci po krátkej diskusii zamietli predaj nehnuteľnosti. 

 



K bodu č. 7) Prerokovanie a podpísanie zmluvy o nájme pozemkov na poľnohosp. účely 

Starosta predložil poslancom návrhy  zmlúv o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely 

od p. Milana Saloňa SHR, Šarišský Štiavnik a spoločnosti AGRO-EKO Šandal, s.r.o. Radoma 

87, zastúpenej Ing. Dovičákom Tomášom. Obidve zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú na 5 

rokov a výška nájomné za prenajaté pozemky bola v obidvoch zmluvách rovnaká  – 70,- €/ha. 

Poslanci po krátkej diskusii rozhodli, že pozemky obce  budú dané do prenájmu spoločnosti 

AGRO-EKO Šandal, s.r.o. Radoma 87, zastúpenej Ing. Dovičákom Tomášom. 

 

K bodu č. 8.) Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia seniorov v októbri 2017   

V tomto bode programu poslanci rozhodli o dátume konania stretnutia seniorov z príležitosti 

Mesiaca úcty k starším na nedeľu 8.10.2017 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.  

 

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: 

- informácia o podaní projektu na hasičskú garáž, 

- informácia o projekte na Dom smútku, 

- informácia o konaní hasičského popoludnia v sobotu 9.9.2017, 

- informácia o zakúpení vyorávača zemiakov, 

 

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 07.09.2017 

 

 

 

Uznesenie č. 98 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre štatutárny 

orgán a obecné zastupiteľstvo obce Šandal o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 

2016. 

 

Uznesenie č. 99 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Bačika Petra, Šandal 68 vo veci odkúpenia  pozemku 

obce. 

 

Uznesenie č. 100 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske 

účely so spoločnosťou AGRO-EKO Šandal, s.r.o., Radoma 87. 

 

Uznesenie č. 101 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania obecného 

stretnutia seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

 

Uznesenie č. 102 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu a správu o stave 

financií na účtoch a v pokladni obce k 31.08.2017. 

 

Uznesenie č. 103 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup vyorávača zemiakov v sume 250,- €. 

 

 

V Šandale, 07.09.2017 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Maťašová Mária 

 

 

 

 

                                                                                                  Mikula Jaroslav 

                                                                        

 

 


