
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 14.06.2019 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 4 poslanci – p. Lukáš Červený, p. Zuzana Kitiková, 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.) Schválenie záverečného účtu Obce Šandal za rok 2018 

6.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce 

7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2019 

8.) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2019 

9) Rôzne a diskusia   

10.) Návrh na uznesenie  

11.) 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. Peter Šichula, 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 (Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Peter Šichula,  Pavol Vaško) 

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.) Schválenie záverečného účtu Obce Šandal za rok 2018 

6.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce 

7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2019 



8.) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2019 

9) Rôzne a diskusia   

10.) Návrh na uznesenie  

11.) Záver 

 

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

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2019 boli prijaté uznesenia č. 27 - 36. 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 (Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Peter Šichula,  Pavol Vaško) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 5) Schválenie záverečného účtu Obce Šandal za rok 2018 

V tomto bode programu  poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2018, 

s návrhom ktorého boli oboznámení na predchádzajúcom zasadnutí OZ.   

Prebytok rozpočtu v sume 13 900,03 EUR  zistený podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 13 900,03 EUR 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal schvaľuje hospodárenie obce za rok 2018 a záverečný účet 

obce za rok 2018 bez výhrad a použitie prebytku vo výške 13 900,03 € na tvorbu rezervného 

fondu. 

Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Peter Šichula,  Pavol Vaško) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce  

V tomto bode programu poslanci rozhodli o organizovaní športového dňa obce na sobotu 

10.8.2019. 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 športového dňa obce.  

Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Peter Šichula,  Pavol Vaško) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

  

K bodu č. 7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2019 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.05.2019. 

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

prostriedkov k 31.05.2019. 

Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Peter Šichula,  Pavol Vaško) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

 

 



K bodu č. 8) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2019 

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 

2019. Poslanci navrhli, aby p. Šichulovi Petrovi bola odmena navýšená o 140,- € za 

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

budú vyplatené vo výplatnom termíne za 6/2019 a 7/2019. 

b)  Návrh odmien:  

- Červený Lukáš – 140,- €, Kitiková Zuzana – 140,- €, Šichula Peter – 280,- €, Vaško 

Pavol – 140,- €, Maťašová Mária – 140,- €, 

- Maťašová Mária – polročný plat 198,- € 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov za I. polrok 2019. 

Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Peter Šichula,  Pavol Vaško) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 14) 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 vyúčtovaní fašiangového plesu, 

- informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii Domu smútku,  

- príprava výletu na kúpalisko do Sárospataku, 

- športový deň obce, 

- informácia o podpísaní zmluvy o Municipálnom úvere na predfinancovanie NFP 

„Rekonštrukcia Domu smútku“ 

 

K bodu č. 15)  Návrh na uznesenie a záver 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 16) 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 14.06.2019 

 

Uznesenie č. 37 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Šichulu Petra.  

 

Uznesenie č. 38 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 39 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov za I. polrok 2019. Odmeny budú vyplatené 

vo výplatnom termíne za 6/2019 a 7/2019: 

- Červený Lukáš – 140,- €, Kitiková Zuzana – 140,- €, Šichula Peter – 280,- €, Vaško 

Pavol – 140,- €, Maťašová Mária – 140,- € 

- Maťašová Mária – polročný plat 198,- € 

 

Uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal: 

- schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 13 900,03 €. 

 

Uznesenie č. 41 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce.  

 

Uznesenie č. 42 

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

prostriedkov k 31.05.2019. 

 

 

 

 

V Šandale, 14.06.2019 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Šichula Peter                                                                                Mikula Jaroslav                                                          


