
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 04.09.2020 

 
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 VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO 

6.) Schválenie  dodatku k zriaďovacej listine DHZO  

7.) Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR 

8.) Vstup obce do klubu VVS a.s., o.z. 

9.) Výrub drevín pri miestnom cintoríne 

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.08.2020 

11) Rôzne a diskusia   

12.) Návrh na uznesenie  

13.) 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. Lukáš Červený, 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 VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO 



6.) Schválenie  dodatku k zriaďovacej listine DHZO  

7.) Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR 

8.) Vstup obce do klubu VVS a.s., o.z. 

9.) Výrub drevín pri miestnom cintoríne 

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.08.2020 

11) Rôzne a diskusia   

12.) Návrh na uznesenie  

13.) Záver 

 

K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.06.2020 boli prijaté uznesenia č. 79 - 85. 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 VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO 

a DSO 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN č. 1/2020 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za KO a DSO, návrh ktorého schválili na predošlej schôdzi. 

Informoval, že VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli v zákone stanovenej lehote a zo strany 

občanov neboli vznesené pripomienky. Po diskusii dal starosta hlasovať za schválenie VZN č. 

1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO a poslanci ho jednohlasne 

schválili. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  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. 6.) Schválenie  dodatku k zriaďovacej listine DHZO  

Starosta obce informoval poslancov s vyhláškou MVSR č. 611/2006 Z.z. o hasičských 

jednotkách v znení vyhlášky MVSR č. 201/2015, ktorou došlo k zmene vo vnútornej 

organizácii DHZO a minimálny početný stav členov DHZO sa z pôvodných 21 členov mení na 

10 členov.  Z tohto dôvodu predložil poslancom Dodatok k Zriaďovacej listine DHZO obce 

Šandal, ktorým sa mení zriaďovacia listina DHZO z 04.09.2015: 

 

 v bode A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE sa nahrádza ods. 2, písm. b) novým znením: 

 

2. Vnútorná organizácia dobrovoľného hasičského zboru obce: 

     b) počet členov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 10 

 

 

     v bode A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE sa nahrádza ods. 4, písm. a) novým znením: 

 

4. Materiálno technické vybavenie: 

     a) hasičská technika: 

         - základná zásahová: Nie 



         - špeciálna zásahová: Nie 

         - hasičské prívesy a agregáty: Áno (protipovodňový vozík) 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  dodatok č. 1 k zriaďovacej listine DHZO obce Šandal. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7.) Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR  

Starosta obce informoval poslancov, že v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí  

v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda 

Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. 

Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb budú poskytované 

bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich 

samosprávnych pôsobností. V prípade našej obce činí výpadok na daniach sumu 4 098,- €. Táto 

finančná výpomoc sa bude splácať  počas štyroch rokov - prvá splátka v roku 2024 a posledná 

splátka v roku 2027. Po krátkej diskusii poslanci jednohlasne schválili návrh na podanie 

žiadosti o návratnú finančnú výpomoc. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva 

financií SR. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8.) Vstup obce do klubu VVS 

V tomto bode programu starosta informoval poslancov, že obec ako vlastník akcií VVS sa môže 

stať členom klubu akcionárov VVS. Klub akcionárov je združením akcionárov VVS. Členstvo 

v  klube je dobrovoľné a jeho členovia sa riadia stanovami združenia. Starosta prečítal 

poslancom dôvodovú správu a oboznámil ich s náplňou práce a stanovami združenia. Po krátkej 

diskusii poslanci vyjadrili svoj názor a zhodli sa na spoločnom riešení, že obec Šandal 

v súčasnosti nemá záujem o vstup do klubu akcionárov VVS a.s., o.z. 
Obecné zastupiteľstvo v Šandale v zmysle  § 11 ods. 4 písm. m) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

a) berie na vedomie  

Znenie stanov Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. 

b) neschvaľuje  

Účasť obce Šandal v združení: 

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. 

Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika 

IČO: 52861058 

Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096 

Registrový úrad: MV SR 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 
 

K bodu č. 9.) Výrub drevín pri miestnom cintoríne 

Starosta predložil poslancom na schválenie už viackrát prednesený návrh na výrub stromov na 

cintoríne v Šandale, ktorých stav a vek poškodzuje chodník a znečisťuje okolie. Jedná sa o: 

smrek - 14 ks, breza – 2 ks, borovica sosna – 2 ks 

Po krátkej diskusii poslanci OZ vyjadrili súhlas s výrubom týchto stromov. 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrub stromov na miestnom cintoríne a to: smrek - 14 ks, 

breza – 2 ks, borovica sosna – 2 ks 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.08.2020 

Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.08.2020. 

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

prostriedkov k 31.08.2020. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 11) Rôzne a diskusia 

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

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

- splatenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu DS, 

- podanie žiadosti o regionálny príspevok na altánok,  

- oprava roštu na ceste na ulici, 

- objednávka autobusových čakárni, 

- vyúčtovanie nákladov na opravu okolia OcÚ, 

- zábradlie ku KD a DS, 

- príprava osláv 630. výročia obce v r. 2021 

 

K bodu č. 12)  Návrh na uznesenie a záver 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 13) 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 04.09.2020 

 

Uznesenie č. 86 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľa p. Červeného Lukáša.  

 

Uznesenie č. 87 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 88 

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

za KO a DSO na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 89 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  dodatok č. 1 k zriaďovacej listine DHZO obce Šandal. 

 

Uznesenie č. 90 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva 

financií SR. 

 

Uznesenie č. 91 
Obecné zastupiteľstvo v Šandale v zmysle  § 11 ods. 4 písm. m) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

a) berie na vedomie  

Znenie stanov Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. 

b) neschvaľuje  

Účasť obce Šandal v združení: 

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. 

Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika 

IČO: 52861058 

Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096 

Registrový úrad: MV SR 

 

Uznesenie č. 92 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrub stromov na miestnom cintoríne a to: smrek - 14 ks, 

breza – 2 ks, borovica sosna – 2 ks. 

 

Uznesenie č. 93 

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

prostriedkov k 31.08.2020. 

 

 

 

V Šandale 04.09.2020 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Červený Lukáš                                                                                Mikula Jaroslav                                                          

 

 


