
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 02.02.2020 

 
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.) Oznámenie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava  

6.) Schválenie zmluvy o vzájomnej spolupráci s Mestom Stropkov  

7.) Informácia o ukončenej inventarizácii majetku za rok 2019 

8.) Informácia o hospodárení obce za rok 2019 

9.) Technicko-organizačné zabezpečenie detského fašiangového karnevalu  

10.) Rôzne a diskusia 

11.) Návrh na uznesenie 

12.) 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 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: 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.) Oznámenie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava 



6.) Schválenie zmluvy o vzájomnej spolupráci s Mestom Stropkov  

7.) Informácia o ukončenej inventarizácii majetku za rok 2019 

8.) Informácia o hospodárení obce za rok 2019 

9.) Technicko-organizačné zabezpečenie detského fašiangového karnevalu  

10.) Rôzne a diskusia 

11.) Návrh na uznesenie 

12.) Záver 

 

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

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2019 boli prijaté uznesenia č. 70 a 71. Starosta 

obce predniesol správu o plnení prijatých uznesení. Konštatoval, že prijaté uznesenia sú 

splnené. 

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) .) Oznámenie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava   

Starosta obce oboznámil poslancov s došlým Oznámením o poskytnutí podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na projekt: Kanalizácia a ČOV v obci Šandal. Finančné 

prostriedky budú poskytnuté po uzatvorení písomnej zmluvy po doručení všetkých dokladov. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o Oznámení o poskytnutej dotácii 

z Environmentálneho fondu Bratislava. 

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 zmluvy o vzájomnej spolupráci s Mestom Stropkov  

Starosta predložil poslancom Zmluvu o vzájomnej spolupráci  Mesta Stropkov ako 

zriaďovateľa základných škôl v Stropkove, súčasťou ktorých je Centrum voľného času 

v Stropkove, o poskytnutí finančných prostriedkov za poskytovanú výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť deti od 5-15 rokov veku s trvalým pobytom v našej obci  (CVČ) 

v celkovej výške 1 782.- €.   Zoznam detí, ktoré navštevujú jednotlivé záujmové krúžky, je 

priložený k zmluve.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci (CVČ) s Mestom 

Stropkov na rok 2020 v celkovej výške 1 782,00 €.  

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 ukončenej inventarizácii majetku za rok 2019 

Starosta obce informoval o výsledkoch prevedenej inventarizácie dlhodobého majetku, 

pozemkov, finančného majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie inventarizáciu obce za rok 2019. 

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

Vaško) 

Proti: 0/5 



Zdržali sa: 0/0 

K bodu č. 8.) Informácia o hospodárení obce za rok 2019 

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

2019. Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením obce za rok 2019.  

Poslanci boli oboznámení s Účtovnou závierkou za r. 2019  a s ďalšími jej prílohami, ktorými 

sú: ročné výkazy: Fin  1-12, Fin 5-04, Fin 6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2019. 

Povinné účtovné výkazy v elektronickej a písomnej forme budú 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 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. 9.) Technicko-organizačné zabezpečenie detského fašiangového karnevalu 

V tomto bode programu starosta oboznámil poslancov s prípravou detského karnevalu, ktorý sa 

bude konať v sobotu 15.02.2020. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy pri organizovaní 

karnevalu a dohodli občerstvenie a menšie pohostenie.   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie detského fašiangového 

karnevalu. 

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) Rôzne a diskusia  

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

programu. Celá diskusia sa potom viedla v duchu príprav na šandalský ples a karneval. 

 

K bodu č. 11) Návrh na uznesenie 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 12) 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 02.02.2020 

 

Uznesenie č. 72 

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

 



Uznesenie č. 73 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 74 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o Oznámení o poskytnutej dotácii 

z Environmentálneho fondu Bratislava. 

 

Uznesenie č. 75 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci (CVČ) s Mestom 

Stropkov na rok 2020 v celkovej výške 1 782,00 €.  

 

Uznesenie č. 76 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie inventarizáciu obce za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 77 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení obce za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 78 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie detského fašiangového 

karnevalu. 

 

 

 

 

 

V Šandale 02.02.2020 

 

Overovateľ zápisnice: 

Šichula Peter       


