
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 06.09.2019 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 5 poslanci – p. Lukáš Červený, p. Zuzana Kitiková, p. Mária Maťašová,  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 rozpočtového opatrenia č. 1/2019 

6.) Schválenie smernice č. 2/2019 o tvorbe opravných položiek 

7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.08.2019 

8.) Odpis nevymožiteľných pohľadávok na DZN 

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

     rok 2018 

10.) Výročná správa za rok 2018  

11.) Schválenie finančného príspevku farnosti Radoma 

12.) Organizačno-technické zabezpečenie stretnutia seniorov – Mesiac úcty k starším 

13.) Schválenie nákupu nových pluhov 

14.) Rôzne a diskusia 

15.) Návrh na uznesenie 

16.) 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. Pavol Vaško, 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: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

Program:   



1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019 

6.) Schválenie smernice č. 2/2019 o tvorbe opravných položiek 

7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.08.2019 

8.) Odpis nevymožiteľných pohľadávok na DZN 

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

     rok 2018 

10.) Výročná správa za rok 2018  

11.) Schválenie finančného príspevku farnosti Radoma 

12.) Organizačno-technické zabezpečenie stretnutia seniorov – Mesiac úcty k starším 

13.) Schválenie nákupu nových pluhov 

14.) Rôzne a diskusia 

15.) Návrh na uznesenie 

16.) Záver 

 

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

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2019 boli prijaté uznesenia č. 37 - 42. 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: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 5) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 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 42 132,- €, čo sú príjmy a výdaje na 

Voľby prezidenta,  voľby do európskeho parlamentu, prijatý preklenovací úver na 

financovanie projektu „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“ a prijatá dotácia na 

„Rekonštrukciu cesty ku garáži pre hasičskú techniku“. 

Celkové príjmy a výdaje po úprave rozpočtu budú 135 062,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 42 132,- €.  

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 6) Schválenie smernice č. 2/2019 o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek 

Starosta obce predložil poslancom OZ Smernicu č. 2/2019 o tvorbe a zúčtovaní opravných 

položiek, ktorú prítomní jednohlasne schválili.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 2/2019 o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek.  

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 



Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.08.2019 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.08.2019. 

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

prostriedkov k 31.08.2019. 

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 8) Odpis nevymožiteľných pohľadávok na DZN  

Starosta obce predložil poslancom nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti za roky 2013,2014 

a 2015. Zároveň konštatoval, že pri uvedených pohľadávkach sa vykonali všetky dostupné 

úkony smerujúce k vymoženiu pohľadávok, avšak na základe príslušných odborných 

vyjadrení sú pohľadávky nevymožiteľné. Vzhľadom na uvedené predložil poslancom návrh 

na odpísanie pohľadávok v nasledovných prípadoch: 

AGROFINÁL s.r.o., Šandal – DZN za rok 2013 vo výške 247,59 € 

Ing. ŠPROCH Peter, Šafárikova 1074/11, Prešov – DZN za rok 2014 vo výške 34,14 € 

Ing. ŠPROCH Peter, Šafárikova 1074/11, Prešov – DZN za rok 2015 vo výške 34,14 € 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok na daniach 

z nehnuteľnosti z účtovníctva obce v celkovej výške 315,87 €. 

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 9) Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 

obce za  rok 2018 

Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 

závierky a hospodárenia obce za rok. 2018. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

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 

2018. 

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 10) Výročná správa za rok 2018 

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu obce Šandal za rok 2018. K obsahu 

predloženej správy neboli žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2018. 

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 



K bodu č. 11) Schválenie finančného príspevku farnosti Radoma 

Starosta obce predložil poslancom list od Rímskokatolíckej farnosti Ružencovej Panny Márie  

v Radome vo veci Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu farskej budovy v Radome. 

Po krátkej diskusii poslanci schválili príspevok na tento účel vo výške 500,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rímskokatolíckej farnosti v Radome finančný príspevok na 

rekonštrukciu farskej budovy  vo výške 500,- €. 

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 12) Organizačno-technické zabezpečenie stretnutia seniorov – Mesiac úcty 

k starším 

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

Mesiaca úcty k starším na nedeľu 13.10.2019 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.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie stretnutia seniorov 

z príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 13) Schválenie nákupu nových pluhov 

Starosta obce informoval poslancov a zlom technickom stave pluhov na oranie a vyzval 

poslancov, aby sa vyjadrili k tejto problematike. Poslanci po krátkej diskusii  rozhodli o nákupe 

nových pluhov. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup nových pluhov na oranie.  

Za prijatie: 5/5 Lukáš Červený, Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  Pavol 

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

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 vypracovaní projektu na altánok a ďalšom postupe prác, 

- informácia o vypracovaní projektu na prístupovú cestu ku garáži pre has. techniku, 

- použitie finančných prostriedkov z príjmu za výrub drevín,  

- informácia o zhotovení nového kríža na cintorín 

  

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 06.09.2019 

 

Uznesenie č. 43 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Vaška Pavla.  

 

Uznesenie č. 44 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 45 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 42 132,- €.  

 

Uznesenie č. 46 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 2/2019 o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek.  

 

Uznesenie č. 47 

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

prostriedkov k 31.08.2019. 

 

Uznesenie č. 48 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok na daniach 

z nehnuteľnosti z účtovníctva obce v celkovej výške 315,87 €. 

 

Uznesenie č. 49 

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 

2018. 

 

Uznesenie č. 50 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 51 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rímskokatolíckej farnosti v Radome finančný príspevok na 

rekonštrukciu farskej budovy  vo výške 500,- €. 

 

Uznesenie č. 52 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie stretnutia seniorov 

z príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

 

Uznesenie č. 53 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup nových pluhov na oranie.  

 

  

 

 

V Šandale, 06.09.2019 

 

Overovateľ zápisnice: 

Vaško Pavol           


