
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 05.06.2020 

 
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 2019 

6.) Návrh VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO 

7.) Použitie prostriedkov rezervného fondu  

8.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

9.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2020 

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 

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: 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 2019 

6.) Návrh VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO 



7.) Použitie prostriedkov rezervného fondu  

8.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

9.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2020 

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 02.02.2020 boli prijaté uznesenia č. 72 - 78. 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 2019 

Starosta  obce  predložil Záverečný účet obce za rok 2019, ktorý obsahuje rozbor plnenia 

príjmov a výdavkov rozpočtu, hospodárenie za rok, stav finančných prostriedkov na účtoch a 

v pokladni, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019. 

Predložený záverečný účet obce za rok 2019 poslanci jednohlasne schválili bez výhrad. 

Prebytok rozpočtu v sume 6 376,94 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 6 376,94 EUR 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal: 

- schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. 

- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 6 376,94 €. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6) Návrh VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO 

V tejto časti programu sa poslanci zaoberali návrhom VZN č. 1/2020 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za KO a DSO. V tejto súvislosti starosta obce oboznámil prítomných so 

zákonom č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Sadzba poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady je upravená v nadväznosti na tento zákon, ktorým sa 

vypočítava sadzba za uloženie odpadov v závislosti od úrovne vytriedenia odpadov v obci. 

Poslanci zvážili dôvody úpravy – navýšenia sadzby ročného poplatku na osobu zo súčasných 

7,- na 10,- € so splatnosťou od 01.01.2021 a pristúpili ku hlasovaniu o schválení predloženého 

návrhu VZN. Po hlasovaní VZN č. 1/2020 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO 

a DSO na kalendárny rok 2021 schválili podľa predloženého návrhu. Návrh VZN 1/2020 bude 

vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za KO a DSO na rok 2021. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 



K bodu č. 7.) Použitie prostriedkov rezervného fondu  

Starosta obce Šandal predkladá návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov z 

rezervného fondu obce Šandal v roku 2020 v celkovej sume 19 000,00 Eur na finančné krytie 

kapitálových a bežných výdavkov:  

a) Rekonštrukcia cesty ku garáži pre HT ................................................. 8 886,00 €  

b) Stožiar verejného osvetlenia – Roveň ................................................. 1 193,00 € 

c) Oprava schodov, chodníkov verejného priestranstva v okolí OcÚ a KD  8 921,00 € 

Spolu                                                                                                        19 000,00 €  

OZ berie na vedomie stanovisko starostu obce a predsedu finančnej komisie ohľadom použitia 

prostriedkov rezervného fondu obce Šandal. 

OZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10, § 15, § 16 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie finančných 

prostriedkov rezervného fondu obce Šandal vo výške 19 000,- € € na úhradu kapitálových 

a bežných výdavkov obce Šandal. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020, 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 20 500,- €. Predložený návrh plánuje 

zvýšenie bežných príjmov a výdajov o 1 500,- € a príjmových finančných operácií o 19 000,- 

€. Príjmové finančné operácie predstavujú použitie prostriedkov rezervného fondu na 

kapitálové a bežné výdavky – rekonštrukciu cesty ku garáži pre HT, rekonštrukciu stožiara 

verejného osvetlenia Šandal – Roveň a opravu a úpravu verejného priestranstva v okolí OcÚ 

a KD. 

Celkové príjmy a výdaje rozpočtu obce po úprave rozpočtu budú 123 880,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 20 500,- €.  

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 9.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2019 

Starosta obce 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 31.05.2020. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 10) Rôzne a diskusia 

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

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

- úprava okolia obecného úradu, 

- organizovanie letných akcií v obci v  prípade uvoľňovania opatrení proti korone,  



- použitie dotácie DHZO, 

- autobusové čakárne, 

- zveľadenie okolia na obecnom ihrisku, 

- osadenie informačných tabúľ 

 

K bodu č. 11)  Návrh na uznesenie a záver 

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 05.06.2020 

 

Uznesenie č. 79 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Vaška Pavla.  

 

Uznesenie č. 80 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 81 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal: 

- schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. 

- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 6 376,94 €. 

 

Uznesenie č. 82 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za KO a DSO na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 83 

OZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10, § 15, § 16 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie finančných 

prostriedkov rezervného fondu obce Šandal vo výške 19 000,- € € na úhradu kapitálových 

a bežných  výdavkov obce Šandal. 

 

Uznesenie č. 84 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 20 500,- €.  

 

Uznesenie č. 85 



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

prostriedkov k 31.05.2020. 

 

V Šandale, 05.06.2020 

 

Overovateľ zápisnice: 

Vaško Pavol                                                                                Mikula Jaroslav                                                          

 


