
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 13.11.2020 

 
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.) Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Šandal 

6.) Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 

7.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 

8.) Individuálna výročná správa za rok 2019 

9.) Vyradenie dlhodobého a drobného hmotného majetku z majetku obce 

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.10.2020 

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 navrhnutá Ing. Zuzana Kitiková, 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, Ing. 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.) Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Šandal 

6.) Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 

7.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 

8.) Individuálna výročná správa za rok 2019 

9.) Vyradenie dlhodobého a drobného hmotného majetku z majetku obce 

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.10.2020 

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. 86 - 93. 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, Ing. Zuzana Kitiková,  Peter Šichula,  Pavol Vaško) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 5) Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území 

obce Šandal  

V tejto časti programu sa poslanci zaoberali návrhom VZN č. 2/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Šandal V tejto súvislosti starosta obce 

oboznámil prítomných so zákonom č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 

Z.z. Týmto VZN dochádza k zmene v § 13 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom. Obec je povinná preukázať, že najmenej 100 % obyvateľov kompostuje 

vlastný odpad (biologický rozložiteľný kuchynský odpad) na domácich kompostoviskách.  

Z toho dôvodu bude potrebné uzavrieť dohody (prehlásenia) o vykonávaní kompostovania 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vznikajúceho v domácnostiach so všetkými 

domácnosťami obce a plnenie povinnosti z týchto dohôd  kontrolovať priebežne ročne. 

Návrh VZN č. 2/2020 bude vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s DSO na území obce Šandal.  

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6.) Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 

Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2021 a nasledujúce roky 2022 – 2023. 

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy a výdavky sú rozpočtované vo výške 94 360,- €. 

Návrh rozpočtu bude vyvesený na obecnej tabuli na pripomienkovanie. Po tejto dobe bude 

rozpočet schvaľovaný na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje návrh rozpočtu obce Šandal na roky 2021 – 2023. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 



Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, 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 35 941,- €. V príjmovej časti sa 

navyšujú príjmy o  dotáciu na rekonštrukciu DS, dotáciu na sčítanie domov a bytov 

a návratnú finančnú výpomoc. Navýšenie vo výdajovej časti: splatenie krátkodobého úveru, 

použitie dotácie na sčítanie domov a bytov a použitie návratnej finančnej výpomoci 

(autobusové čakárne). Celkové príjmy a výdaje po úprave rozpočtu budú 159 821,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 35 941,- €.  

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8.) Individuálna výročná správa za rok 2019 

Starosta obce predložil poslancom Individuálnu výročnú správu obce Šandal za rok 2019. 

K obsahu predloženej správy neboli žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2019. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 
 

K bodu č. 9.) Vyradenie dlhodobého a drobného hmotného majetku z majetku obce 

Na základe vykonanej inventúry k 31.12.2019 inventarizačná komisia podala vyraďovacej 

a likvidačnej komisii návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku – Autobusová 

čakáreň v počte 1 ks,  ktorá  neslúži svojmu účelu z dôvodu nefunkčnosti. Vyraďovacia 

a likvidačná komisia predložila návrh na vyradenie z majetku obce. Uvedená autobusová 

čakáreň bola zaradená do majetku obce v roku 1985 a jej  zostatková cena je nulová. Nakoľko 

sa jedná o zastaralú a zničenú čakáreň, ktorá už nebola funkčná a je nahradená novou 

čakárňou, OZ nemá námietky voči jej vyradeniu. 

Zároveň inventarizačná komisia podala návrh na vyradenie drobného majetku v hodnote 

1 550,73 €, ktorý už neslúži svojmu účelu z dôvodu nefunkčnosti, poškodenia a zničenia. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie autobusovej čakárne v hodnote 186,62 € 

a drobného hmotného majetku v hodnote 1 550,73 € z majetku obce. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 11.) 

Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.10.2020 

Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.10.2020. 

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

prostriedkov k 31.10.2020. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

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: 

- informácia k výrubu drevín, 

- použitie návratnej finančnej výpomoci,  

- príprava Mikuláša a Silvestra, 

- informácia o vyúčtovaní autobusových čakárni, 

- vyúčtovanie zábradlia k DS a KD 

 

K bodu č. 13)  Návrh na uznesenie a záver 

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 13.11.2020 

 

Uznesenie č. 94 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľa Ing. Kitikovú Zuzanu.  

 

Uznesenie č. 95 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 96 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s DSO na území obce Šandal. 

 

Uznesenie č. 97 

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

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje návrh rozpočtu obce Šandal na roky 2021 – 2023. 

 

Uznesenie č. 98 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, ktorým sa navyšujú celkové 

príjmy a výdaje obce o 35 941,- €.  

 

Uznesenie č. 99 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2019. 

 

 



Uznesenie č. 100 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie autobusovej čakárne v hodnote 186,62 € 

a drobného hmotného majetku v hodnote 1 550,73 € z majetku obce.  

 

Uznesenie č. 101 

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

prostriedkov k 31.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

V Šandale 13.11.2020 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Ing. Kitiková Zuzana                                                                        Mikula Jaroslav                                                          

 

 

 


