
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 11.12.2020 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 4 poslanci – p. Lukáš Červený, p. Zuzana Kitiková, p. Peter Šichula, p. Mária 

Maťašová. 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

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

Šandal 

6.) Schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023 

7.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2020 a 5/2020 

8.) Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 2020 

9.) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2020  

10) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.11.2020 

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 p. Mária Maťašová, 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,  Mária Maťašová) 

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 č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce 

Šandal 

6.) Schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023 

7.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2020 a 5/2020 

8.) Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 2020 

9.) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2020  

10) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.11.2020 

11.) Rôzne a diskusia   

12.) Návrh na uznesenie  

13.) Záver 

 

K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.11.2020 boli prijaté uznesenia č. 94 - 101. 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,  Mária Maťašová) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

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

obce Šandal  

Starosta obce na predošlej schôdzi predložil poslancom  návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Šandal. Návrh rozpočtu bol vyvesený na 

obecnej tabuli na pripomienkovanie a keďže neboli podané žiadne pripomienky, poslanci 

jednohlasne schválili VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území 

obce Šandal.. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  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,  Mária Maťašová) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6) Schválenie rozpočtu obce Šandal na roky 2021 - 2023 

Starosta obce na predošlej schôdzi predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2021 -2023 

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

pripomienkovanie od 16.11.2020 do 08.12.2020. Keďže neboli podané žiadne pripomienky, 

poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2021 ako vyrovnaný. 

 

Bežný rozpočet:            Príjmy:   94 360,- € 

                                      Výdaje:   94 360,- € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  

                                      Výdaje:      

Finančné operácie:        Príjmy:      

                                      Výdaje: 

Rozpočet spolu:            Príjmy:    94 360,- € 

                                      Výdaje:   94 360,- € 

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 2021 

b) berie na vedomie rozpočty na roky 2022 - 2023  

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2020 a 5/2020 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 a 5/2020, 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 1 509,- €. V príjmovej 

časti sa navyšujú príjmy o  dotáciu na celoplošné testovanie COVID 19. Navýšenie vo 

výdajovej časti: použitie dotácie na COVID 19 a preúčtovanie medzi položkami. 

Rozpočtovým opatrením 5/2020 sa znižujú príjmy a výdaje obce o 8 921,- €, čo predstavujú 

nevyčerpané prostriedky rezervného fondu zapojené do rozpočtu. Celkové príjmy a výdaje po 

úpravách rozpočtu budú 152 409,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 a 5/2020 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.  

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8) Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie 2020 

V tejto časti programu bola obecným zastupiteľstvom schválená inventarizačná komisia na 

vykonanie inventarizácie za rok 2020 v zložení: Šichula Peter – predseda, Maťašová Mária – 

člen, Vaško Pavol - člen. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie 2020: 

Šichula Peter – predseda, Maťašová Mária – člen, Vaško Pavol - člen. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 
 

K bodu č. 9) Odpis odberov vody v domácnostiach za rok 2020  

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 2020. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uskutočnenie odpisov konečných stavov vodomerov 

v jednotlivých domácnostiach obce k 31.12.2020. 

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

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 10.) 

Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.11.2020 

Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 30.11.2020. 

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

prostriedkov k 30.11.2020. 



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

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: 

- vyhodnotenie Mikuláša a príprava Silvestra, 

- použitie návratnej finančnej výpomoci,  

- pripravovaný výrub stromov pri cintoríne, 

- záver roka 2020 a jeho zhodnotenie, 

- príprava na zimnú údržbu ciest 

 

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 11.12.2020 

 

Uznesenie č. 102 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľa p. Maťašovú Máriu. 

 

Uznesenie č. 103 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 104 

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

na území obce Šandal.  

 

Uznesenie č. 105 

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 2021 

Bežný rozpočet:            Príjmy:   94 360,- € 

                                Výdaje: 94 360,- € 

Kapitálový rozpočet:     Príjmy:  



                          Výdaje:     

Finančné operácie:        Príjmy:      

                          Výdaje: 

Rozpočet spolu:           Príjmy:    94 360,- € 

                         Výdaje:   94 360,- € 

 

b) berie na vedomie rozpočty na roky 2022 - 2023  

 

Uznesenie č. 106 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenia č. 4/2020 a 5/2020 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.  

 

Uznesenie č. 107 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie 2020: 

Šichula Peter – predseda, Maťašová Mária – člen, Vaško Pavol - člen. 

 

Uznesenie č. 108 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uskutočnenie odpisov konečných stavov vodomerov 

v jednotlivých domácnostiach obce k 31.12.2020. 

 

Uznesenie č. 109 

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

prostriedkov k 30.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

V Šandale 11.12.2020 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Ing. Maťašová Mária                                                                        Mikula Jaroslav                                                          

 

 

 

 


