
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 06.12.2019 

 
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 rozpočtu obce Šandal na roky 2020 - 2022 

6.) Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ v Šandale 

7.) Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

8.) Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 2019 

9.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.11.2019 

10.) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2019  

11.) Technicko-organizačné zabezpečenie  šandalského plesu 2020 

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 

všetci poslanci OZ.   

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bola 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: 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 rozpočtu obce Šandal na roky 2020 - 2022 

6.) Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ v Šandale 

7.) Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

8.) Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 2019 

9.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.11.2019 

10.) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2019  

11.) Technicko-organizačné zabezpečenie  Šandalského plesu 2020 

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 12.11.2019 boli prijaté uznesenia č. 54 - 60. 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 rozpočtu obce Šandal na roky 2020 - 2022 

Starosta obce na predošlej schôdzi predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2020 -2022 

a poslanci tento návrh jednohlasne schválili. Návrh rozpočtu bol vyvesený na obecnej tabuli na 

pripomienkovanie od 13.11.2019 do 01.12.2019. Keďže neboli podané žiadne pripomienky, 

poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2020 ako vyrovnaný. 

 

Bežný rozpočet:            Príjmy:   95 380,- € 

                                      Výdaje:   95 380,- € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  

                                      Výdaje:     8 000,- € 

Finančné operácie:        Príjmy:     8 000,- € 

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy:  103 380,- € 

                                      Výdaje: 103 380,- € 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šandal v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p.: 

a) schvaľuje  rozpočet obce Šandal na rok 2020 

b) berie na vedomie rozpočty na roky 2021 - 2022  

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 zásad odmeňovania poslancov OZ v Šandale 

Starosta obce predložil poslancom nové zásady odmeňovania poslancov a zástupcu starostu 

obce, účinnosť ktorých bude od 01.01.2020. 



Obecné zastupiteľstvo Obce Šandal v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje  zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce s účinnosťou od 01.01.2020. 

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.) Schválenie  rozpočtového  opatrenia č. 2/2019 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, 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 1 418,- €. 

Celkové príjmy a výdaje po úprave rozpočtu budú 136 480,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 1 418,- €.  

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) Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 2019 

V tejto časti programu bola obecným zastupiteľstvom schválená inventarizačná komisia na 

vykonanie inventarizácie za rok 2019 v zložení: Kitiková Zuzana - predseda, Červený Lukáš 

a Vaško Pavol ako členovia. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie 2019: 

Kitiková Zuzana – predseda, Červený Lukáš – člen, Vaško Pavol - člen. 

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.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.11.2019 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 30.11.2019. 

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

prostriedkov k 30.11.2019. 

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

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 10) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2019  

Starosta obce predložil poslancom rozpis obvodov a súpisných čísel domov, podľa ktorého 

poslanci vykonajú odpisy konečných stavov vodomerov v jednotlivých domácnostiach. Na 

základe týchto odpisov budú vystavené faktúry za odber pitnej vody z obecného vodovodu za 

rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uskutočnenie odpisov konečných stavov vodomerov 

v jednotlivých domácnostiach obce k 31.12.2019. 



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

Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 11)  Technicko-organizačné zabezpečenie  Šandalského plesu 2020 

V tomto bode programu starosta oboznámil poslancov s pripravenosťou na ples, ktorý sa bude 

konať 08.02.2020 v sále kultúrneho domu. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy pri 

organizovaní plesu.  Prítomní sa zároveň dohodli, že obec vyčlení finančné prostriedky 

z obecného rozpočtu na zakúpenie cien do tomboly v maximálnej  výške 250,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

a vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške max. 250,- € na zakúpenie cien do tomboly na 

ples. 

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) Rôzne a diskusia  

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

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

- odpis vodomerov, 

- príprava karnevalu pre deti, 

- informácia o nákladoch na výstavbu kríža na cintoríne, 

- zhodnotenie roka 2019, 

- informácia o rekonštrukcii prístupovej cesty ku garáži pre HT, 

- mikulášske balíčky do domácnosti, 

- príprava na Voľby do NR SR 2020 

 

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 06.12.2019 

 

Uznesenie č. 61 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Červeného Lukáša.  

 

 



Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 63 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šandal v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p.: 

a) schvaľuje  rozpočet obce Šandal na rok 2020: 

Bežný rozpočet:            Príjmy:   95 380,- € 

                                      Výdaje:   95 380,- € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  

                                      Výdaje:     8 000,- € 

Finančné operácie:        Príjmy:     8 000,- € 

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy:  103 380,- € 

                                      Výdaje: 103 380,- € 

b)  berie na vedomie rozpočty na roky 2021 - 2022  

 

Uznesenie č. 64 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šandal v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje  zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce. 

 

Uznesenie č. 65 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 1 418,- €.  

 

Uznesenie č. 66 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie 2019: 

Kitiková Zuzana – predseda, Červený Lukáš – člen, Vaško Pavol - člen. 

 

Uznesenie č. 67 

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

prostriedkov k 30.11.2019. 

 

Uznesenie č. 68 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uskutočnenie odpisov konečných stavov vodomerov 

v jednotlivých domácnostiach obce k 31.12.2019. 

 

Uznesenie č. 69 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

a vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške max. 250,- € na zakúpenie cien do tomboly na 

ples. 

 

 

 

 

V Šandale 06.12.2019 

 

Overovateľ zápisnice: 

Kitiková Zuzana           


