
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 03.11.2018 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 4 poslanci – p. Ľubomír Bochmač, p. Pavol Cuba, p. Pavol Vaško, p. Peter 

Šichula. 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Návrh rozpočtu na rok 2019 

6.) Schválenie odmien poslancom za II. polrok 2018 

7.) Schválenie finančného príspevku farnosti Stropkov-Bokša 

8.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 

9.) Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch a v hotovosti k 31.10.2018. 

10.) Rôzne a diskusia  

11.) Návrh na uznesenie 

12.) Záver   

 

K bodu č.1) Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných 

poslancov a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní 

štyria z piatich poslancov 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: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Vaško Pavol, Šichula Peter)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Návrh rozpočtu na rok 2019 

6.) Schválenie odmien poslancom za II. polrok 2018 

7.) Schválenie finančného príspevku farnosti Stropkov-Bokša 

8.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 

9.) Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch a v hotovosti k 31.10.2018. 

10.) Rôzne a diskusia  



11.) Návrh na uznesenie 

12.) Záver     

 

K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2018 boli prijaté uznesenia č. 151-155. 

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: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Vaško Pavol, Šichula Peter)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 5.) Návrh rozpočtu na rok 2019 

Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2019 a poslanci tento návrh 

jednohlasne schválili. Návrh rozpočtu bude vyvesený na obecnej tabuli na pripomienkovanie. 

Po tejto dobe bude návrh schvaľovaný na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Bežný rozpočet:            Príjmy:  92 930,00 € 

                                      Výdaje:  92 930,00 € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  

                                      Výdaje: 

Finančné operácie:        Príjmy: 

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy:  92 930,00 € 

                                      Výdaje: 92 930,00 € 

 xZa prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Vaško Pavol, Šichula Peter)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6.) Schválenie odmien poslancom za II. polrok 2018 

Starosta obce predložil poslancom návrh na odmeny za II. polrok 2018. Konštatoval, že 

poslanci pridelené úlohy počas tohto polroku plnili príkladne a bez pripomienok, za čo im 

vyslovil veľké poďakovanie. Všetci sa aktívne zúčastňovali zasadnutí i príprav rôznych akcií 

a podujatí organizovaných obcou. Poslanci navrhli odmeny za aktivitu poslancom Bochmačovi 

Ľubomírovi – 330,- € a Cubovi Pavlovi – 338,- €. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Vaško Pavol, Šichula Peter)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7) Schválenie finančného príspevku pre farnosť Stropkov-Bokša  

Starosta obce predložil poslancom list od Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Petra a Pavla, 

Stropkov-Bokša vo veci Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na výstavbu farskej 

budovy v Bokši . Po krátkej diskusii poslanci schválili príspevok na tento účel vo výške 500,- 

€. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na výstavbu novej farskej budovy pre 

farnosť Stropkov-Bokša vo výške 500,- €. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Vaško Pavol, Šichula Peter)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8) Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 



Starosta obce predložil poslancom návrh na použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 

vo výške 37 400,- € – „Garáž pre hasičskú zbrojnicu“ a „Rekonštrukcia Domu smútku“ – 

projektová dokumentácia. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. schvaľuje použitie prostriedkov 

rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 37 400,- € na výstavbu „Garáže pre požiarnu 

zbrojnicu“ a „Rekonštrukciu Domu smútku“. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Vaško Pavol, Šichula Peter)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 9) Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch a v hotovosti k 31.10.2018 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.10.2018. 

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

prostriedkov k 31.10.2018. 

 

K bodu č. 10) Rôzne a diskusia 

- zhodnotenie uplynulého volebného obdobia 2014-2018, 

- príprava Mikulášskeho balíčka, 

- rekonštrukcia Domu smútku, 

- dokončovacie práce na garáži pre hasičskú zbrojnicu, 

 

K bodu č. 11) Návrh na uznesenie 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 12) Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce ešte raz vyslovil poslancom veľké 

poďakovanie za odvedenú prácu a pomoc vo volebnom období 2014 – 2018 a za účasť na 

zasadnutí 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 03.11.2018 

 

Uznesenie č. 156 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa Bochmača Ľubomíra.  

 

Uznesenie č. 157 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 158 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2019: 

Bežný rozpočet:            Príjmy:  92 930,00 € 

                                      Výdaje:  92 930,00 € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  

                                      Výdaje: 

Finančné operácie:        Príjmy: 

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy:  92 930,00 € 

                                      Výdaje: 92 930,00 € 

 

 Uznesenie č. 159                                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom za II. polrok 2018. Odmeny budú 

vyplatené vo výplatnom termíne za 10/2018. 

- Bochmač Ľubomír – 140,- + 330,- €, Cuba Pavol – 140,-  + 338,- €, Šichula Peter – 

140,-, Vaško Pavol – 140,- € 

 

Uznesenie č. 160 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na výstavbu novej farskej budovy pre 

farnosť Stropkov-Bokša vo výške 500,- €. 

  

Uznesenie č. 161 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. schvaľuje použitie prostriedkov 

rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 37 400,- € na výstavbu „Garáže pre požiarnu 

zbrojnicu“ a „Rekonštrukciu Domu smútku“. 

 

Uznesenie č. 162 

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

prostriedkov k 31.10.2018. 

 

 

 

V Šandale, 03.11.2018 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Bochmač Ľubomír                                                                          Mikula Jaroslav 


