
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 12.04.2019 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 4 poslanci – p. Zuzana Kitiková, p. Mária Maťašová,  p. Peter Šichula, p. Pavol 

Vaško. 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie  programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Informácia o hospodárení obce za rok 2018 

6.) Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2018 

7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.03.2019 

8.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2018 

9.) Schválenie návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie o vyradení majetku   

10.) Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu Domu smútku 

11.) Organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska  

12.) Organizačno-technické zabezpečenie Dňa matiek a otcov 

13.) Rôzne a diskusia 

14.) Návrh na uznesenie 

15.) 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. 

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutá p. Kitiková Zuzana, 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 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie  programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Informácia o hospodárení obce za rok 2018 

6.) Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2018 

7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.03.2019 

8.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2018 



9.) Schválenie návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie o vyradení majetku   

10.) Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu Domu smútku 

11.) Organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska  

12.) Organizačno-technické zabezpečenie Dňa matiek a otcov 

13.) Rôzne a diskusia 

14.) Návrh na uznesenie 

15.) Záver   

 

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

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. 

 

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

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

2018. Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením obce za rok 2018.  

Poslanci boli oboznámení s Účtovnou závierkou za r. 2018  a s ďalšími jej prílohami, ktorými 

sú: ročné výkazy: Fin  1-12, Fin 5-04, Fin 6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018. 

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 2018. 

Za prijatie: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6.)  Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2018 

V tomto bode programu starosta predložil poslancom návrh záverečného účtu obce za rok 2018 

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

70/2018 účinného od 1. apríla 2018.   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2018. 

Za prijatie: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.03.2019 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.03.2019. 

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

prostriedkov k 31.03.2019. 

Za prijatie: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2018 

Starosta obce informoval o výsledkoch prevedenej inventarizácie dlhodobého majetku, 

pozemkov, finančného majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie za rok 2018. 

Za prijatie: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 



 

K bodu č. 9) Schválenie návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie o vyradení majetku 

Na základe vykonanej inventúry k 31.12.2018 inventarizačná komisia dala návrh na vyradenie 

dlhodobého hmotného majetku – osobného motorového vozidla Felícia,  ktoré  neslúži 

svojmu účelu z dôvodu nefunkčnosti. Vyraďovacia a likvidačná komisia predložila návrh na 

vyradenie obecnému zastupiteľstvu a to súhlasilo s vyradením a likvidovaním majetku 

fyzickou likvidáciou – odvozom do spoločnosti zameranej na likvidáciu odpadu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie osobného motorového vozidla Felícia. 

Za prijatie: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 10) Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu Domu smútku 

Starosta obce oboznámil poslancov s prijatím úveru vo výške 33 219,10 € poskytnutého zo 

strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, 

vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu: „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“ s podporou 

projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva formou: Municipálny úver - Eurofondy - špecializovaný úver vo 

forme dlhodobého termínovaného úveru určený na financovanie projektov podporených z 

fondov EÚ, ktorý bude použitý na predfinancovanie (dočasné financovanie nákladov projektu 

z vlastných zdrojov obce).  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 33 219,10 € poskytnutého zo strany 

Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, 

vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu: „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“ . 

Za prijatie: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

  

K bodu č. 11) Organizačno-technické zabezpečenie výletu do Maďarska  

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo súhlasilo s organizovaním výletu na termálne kúpalisko 

do Sarospataku v Maďarsku na sobotu 13.7.2019. Zároveň boli upresnené jednotlivé povinnosti 

pri organizovaní tohto zájazdu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie výletu do Maďarska.  

Za prijatie: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 12) Organizačno-technické zabezpečenie „Dňa matiek a otcov“ 

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

– 2.6.2019, t.j. v nedeľu. 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: 4/4 (Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško Pavol)  



Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 13.) Rôzne a diskusia 

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

programu a vyjadrili sa aj k iným problémom v obci: 

- informácia o Preteku brannej všestrannosti DHZ v Giraltovciach 26.04.2019, 

- návrh na použitie dotácie pre DHZ,  

- informácia o oprave kríža na cintoríne,  

- príprava obecného traktora na STK a EK, 

- rekonštrukcia Domu smútku 

 

K bodu č. 14.) Návrh na uznesenie 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 15) Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce vyhlásil rokovanie za ukončené.  

 

Zapísal: Mikula Jaroslav 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 12.04.2019 

 

Uznesenie č. 27 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Kitikovú Zuzanu.  

 

Uznesenie č. 28 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 29 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení obce za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 30                                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 31 

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

prostriedkov k 31.03.2019. 

 

Uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 33 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie osobného motorového vozidla Felícia. 

 



 

 

Uznesenie č. 34 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 33 219,10 € poskytnutého zo strany 

Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, 

vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu: 

„Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“. s podporou projektu v zmysle príslušných 

predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: 

Municipálny úver - Eurofondy - špecializovaný úver vo forme dlhodobého termínovaného 

úveru určený na financovanie projektov podporených z fondov EÚ, ktorý bude použitý na 

predfinancovanie (dočasné financovanie nákladov projektu z vlastných zdrojov obce).   

 

Uznesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska  

 

Uznesenie č. 36 

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

otcov“. 

 

 

 

 

V Šandale, 12.04.2019 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Kitiková Zuzana                                                                          Mikula Jaroslav 

 

 

 


