
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 02.08.2018 

 
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 na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022 

6.) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na volebné obdobie 2018-

2022 

7.) Prerokovanie žiadosti Gulovej Anny o odkúpenie pozemku 

8.) Informácia o poskytnutej dotácii z PSK na nákup veľkokapacitného stanu 

9.) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.07.2018 

11.) Výročná správa obce za rok 2017  

12) Rôzne a diskusia 

13) Návrh na uznesenie  

14) 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. Šichula Peter, 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 na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022 

6.) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na volebné obdobie 2018-

2022 

7.) Prerokovanie žiadosti Gulovej Anny o odkúpenie pozemku 

8.) Informácia o poskytnutej dotácii z PSK na nákup veľkokapacitného stanu 

9.) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.07.2018 

11.) Výročná správa obce za rok 2017  

12) Rôzne a diskusia 

13) Návrh na uznesenie  

14) Záver   

 

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

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.05.2018 boli prijaté uznesenia č. 131-141. 

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 na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022 

V tomto bode programu bol starostom obce prednesený návrh na určitý počet poslancov v 

novom volebnom období 2014 – 2018. V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred 

voľbami podľa počtu obyvateľov počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 2022. 

Keďže počet obyvateľov v našej obci k 31.07.2018 bol 321, počet poslancov na celé volebné 

obdobie bude 5. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6.) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na volebné 

obdobie 2018-2022 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. S prihliadnutím na uvedené  bol predložený 

návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na nové volebné obdobie rokov 

2018 – 2022 v rozsahu l, t.z. v plnom rozsahu. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7) Prerokovanie žiadosti Gulovej Anny o odkúpenie pozemku  

V tomto bode sa poslanci zaoberali žiadosťou p. Gulovej Anny vo veci odkúpenia pozemku, 

ktorý je v majetku obce Šandal. Jedná sa o pozemok KN „E“ č. 803, druh pozemku - 

„OSTATNÉ PLOCHY“ o výmere 171 m2, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a predtým rodičia 

žiadateľa. Poslanci po krátkej diskusii súhlasili s odpredajom s osobitným zreteľom podľa § 9a, 

ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a odsúhlasili cenu 1,50 €/m2. Keďže sa 



jedná o pozemok, ktorý sa nachádza v obci, kde je výjazd z uličky na hlavnú cestu a je tam zlá 

viditeľnosť, je potrebné v kúpnej zmluve na pozemok zakomponovať poznámku, že každý 

stavebný zásah na danom pozemku bude potrebné prejednať na obecnom zastupiteľstve.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Gulovej Anne, Šandal 3, 091 01  Stropkov  predaj pozemku  

s osobitným zreteľom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý 

nadobúdateľ dlhodobo a to: 

 

- pozemok KN „E“ č. 803, druh pozemku - „OSTATNÉ PLOCHY“ v katastrálnom území obce 

Šandal o výmere 171 m2 za cenu 1,50 €/m2, spolu v celkovej výške: 256,50 €. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8) Informácia o poskytnutej dotácii z PSK na nákup veľkokapacitného stanu  

Starosta informoval poslancov o schválení dotácie z vlastných príjmov PSK z programu: 1 

Šport vo výške 900,- € na zakúpenie veľkokapacitného stanu. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o poskytnutej dotácii z príjmov PSK.  

 

K bodu č. 9) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, uskutočnené v súlade 

s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto rozpočtovým 

opatrením sa navyšujú celkové príjmy a výdaje obce o 33 240,- €, čo sú prijaté 

dividendy,  príspevok z ÚPSVaR - § 50j a dotácia na „Garáž pre hasičskú techniku“. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 10) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.07.2018 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.07.2018. 

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

prostriedkov k 31.7.7018. 

  

K bodu č. 11) Výročná správa obce za rok 2017  

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu obce Šandal za rok 2017. K obsahu 

predloženej správy neboli žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2017. 

  

K bodu č. 12) Rôzne a diskusia 

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

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

- rozdelenie úloh pri príprave Športového dňa, 

- práce pri realizácii Garáže pre hasičskú techniku, 

- kosenie verejných priestranstiev, 

  

K bodu č. 13) Návrh na uznesenie 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 



K bodu č. 14) 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 02.08.2018 

 

Uznesenie č. 142 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ bez pripomienok.  

 

Uznesenie č. 143 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 144 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 5 /slovom: päť/. 

Výsledky hlasovania:  

Prítomní: 4                                                                                                                                      

Za: 4                                                                                                                                           

Proti: 0                                                                                                                                   

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 145 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm.i/ zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šandal takto: 

v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

Výsledky hlasovania:  

Prítomní: 4                                                                                                                                      

Za: 4                                                                                                                                           

Proti: 0                                                                                                                                   

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 146 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Gulovej Anne, Šandal 3, 091 01  Stropkov  predaj pozemku  

s osobitným zreteľom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý 

nadobúdateľ dlhodobo užíva a to: 

 

- pozemok KN „E“ č. 803, druh pozemku - „OSTATNÉ PLOCHY“ v katastrálnom území obce 

Šandal o výmere 171 m2 za cenu 1,50 €/m2, spolu v celkovej výške: 256,50 €. 

 



Uznesenie č. 147 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o poskytnutej dotácii z PSK. 

 

Uznesenie č. 148 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, ktorým sa menia celkové 

príjmy a výdaje obce o 33 240,- €. Celkové príjmy a výdaje po úprave rozpočtu budú 117 570,- 

€.                  

 

Uznesenie č. 149 

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

prostriedkov k 31.07.2018. 

  

Uznesenie č. 150 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Šandal 

za rok 2017. 

 

 

 

V Šandale, 02.08.2018 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Šichula Peter                                                        Mikula Jaroslav                    


