
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 27.03.2021 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 5 poslanci – p. Lukáš Červený, Ing. 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.) Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2020  

6.) Informácia o hospodárení obce za rok 2020 

7.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2020  

8.) Žiadosť Rímskokat. farského úradu v Radome o poskytnutie finančného príspevku na 

rekonštrukciu Rímskokatolíckeho  kostola v Šandale 

9.) Informácia o rozhodnutí Banského úradu v Košiciach 

10.) Informácia o výstavbe parkoviska Gurale (budúca zmluva s Mestom Stropkov)  

11.) Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu 

12.) Informácia o zrušení bankového účtu vo VÚB 

13.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 28.02.2021 

14.) Rôzne a diskusia 

15.) Návrh na uznesenie 

16.) 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. Poslankyňa Ing. Kitiková Zuzana navrhla doplniť program zasadnutia 

o bod Návrh na realizáciu plážového volejbalového ihriska. Starosta navrhol tento doplnený 

bod prerokovať ako bod č. 14 a body Rôzne a diskusia, Návrh na uznesenie a Záver prečíslovať 

na 15., 16 a 17. 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní  

A. Berie na vedomie :  

1. Doručený program zasadnutia OcZ,  



2. Doplnenie programu  zasadnutia OcZ o bod Návrh na realizáciu plážového volejbalového 

ihriska. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

Vzhľadom k tomu, že poslanci OcZ vzali v bode 3 návrhy zmeny resp. doplnenie programu  

zasadnutia OcZ na vedomie, starosta obce zahájil hlasovanie o programe zasadnutia vrátane 

navrhnutých zmien. 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po doplnení a prerokovaní schvaľuje program 

zasadnutia OcZ nasledovne:  

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2020  

6.) Informácia o hospodárení obce za rok 2020 

7.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2020  

8.) Žiadosť Rímskokat. farského úradu v Radome o poskytnutie finančného príspevku na 

rekonštrukciu Rímskokatolíckeho  kostola v Šandale 

9.) Informácia o rozhodnutí Banského úradu v Košiciach 

10.) Informácia o výstavbe parkoviska Gurale (budúca zmluva s Mestom Stropkov)  

11.) Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu 

12.) Informácia o zrušení bankového účtu vo VÚB 

13.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 28.02.2021 

14.) Návrh na realizáciu plážového volejbalového ihriska 

15.) Rôzne a diskusia 

16.) Návrh na uznesenie 

17.) Záver 

 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

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

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2020 boli prijaté uznesenia č. 102 až 109. 

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, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 5) Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2020  



V tomto bode programu starosta predložil poslancom návrh záverečného účtu obce za rok 2020 

a oboznámil ich s postupom jeho schvaľovania.   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2020. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 6.) Informácia o Účtovnej závierke za rok 2020 

Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením obce za rok 2020.  Poslanci boli 

oboznámení s Účtovnou závierkou za r. 2020  a s ďalšími jej prílohami, ktorými sú: ročné 

výkazy: Fin  1-12, Fin 5-04, Fin 6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020. Povinné 

účtovné výkazy v elektronickej a písomnej forme boli podané v zákonom určenom termíne do 

systému RISSAM a na Finančnú správu v Stropkove. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Účtovnú závierku obce za rok 2020. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 7) Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, 

pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020 

Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch prevedenej inventarizácie dlhodobého 

majetku, pozemkov, finančného majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2020. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykonanej inventarizácii majetku obce 

za rok 2020. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 8) Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu v Radome o poskytnutie finančného 

príspevku na rekonštrukciu Rímskokatolíckeho  kostola v Šandale 

Starosta obce predložil poslancom list od Rímskokatolíckej farnosti Ružencovej Panny Márie  

v Radome vo veci Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu interiéru Rímskokatolíckeho 

kostola Nanebovzatia Panny Márie v Šandale. Po krátkej diskusii poslanci schválili príspevok 

na tento účel vo výške 1 000,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rímskokatolíckej farnosti v Radome finančný príspevok na 

rekonštrukciu interiéru Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Šandale  vo 

výške 1 000,- €. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 9) Informácia o rozhodnutí Obvodného banského úradu v Košiciach 

Starosta obce predložil poslancom list z Obvodného banského úradu v Košiciach vo veci 

Rozhodnutia o povolení trhacích prác malého rozsahu, v ktorom Obvodný banský úrad 

povoľuje spoločnosti STONEART, s.r.o. so sídlom v Stropkove trhacie práce malého rozsahu 

pri dobývaní a rozpojovaní nadmerných kusov horniny. K tejto veci bolo aj ústne pojednávanie 



na OcÚ v Šandale 03.09.2020 a následne 24.02.2021 na úrade v Košiciach, z ktorých obec 

vydala nesúhlasné stanovisko na povolenie týchto trhacích prác z obavy, že spomínaná lokalita 

lomu sa nachádza v blízkosti prameňov pitnej vody obecného vodovodu a trhacími prácami by 

mohlo dôjsť k poškodeniu prameňov podzemnej vody. Aj napriek nesúhlasnému stanovisku 

obce Obvodný banský úrad v Košiciach vydal rozhodnutie o povolení trhacích prác. 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie  Rozhodnutie o povolení trhacích prác 

malého rozsahu z Obvodného banského úradu v Košiciach. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 10) Informácia o výstavbe parkoviska Gurale (budúca zmluva s Mestom Stropkov)  

Starosta informoval poslancov, že na základe vzájomnej spolupráce s Mestom Stropkov bolo 

vybudované prírodné parkovisko na prístupovej poľnej ceste k vyhliadkovej veži. Parkovisko 

bolo vybudované na obecnom pozemku. Po realizácii obec podpíše zmluvu o vzájomnej 

spolupráci, na základe ktorej budú refundované všetky náklady na výstavbu parkoviska. 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie informáciu o výstavbe prírodného 

parkoviska Gurale. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 11) Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu z PSK a Environmentálneho 

fondu 

V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov s podanými žiadosťami o dotáciu 

z PSK a príspevok z Environmentálneho fondu. 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie informáciu o podaných žiadostiach 

o dotáciu a príspevok. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 12) Informácia o zrušení bankového účtu vo VÚB 

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu navýšenia bankových poplatkov VÚB bol 

zrušený bankový účet vedený vo VÚB. Obec má zriadený účet v Primabanke, ktorá 

ponúka  nižšie poplatky za výhodnejších podmienok. 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie informáciu o zrušení bankového účtu vo 

VÚB. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 13) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 28.02.2021 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 28.02.2021. 



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

prostriedkov k 28.02.2021. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 14) Návrh na realizáciu plážového volejbalového ihriska 

Poslankyňa OZ Ing. Kitiková Zuzana predniesla prítomným návrh na realizáciu plážového 

(pieskového) volejbalového ihriska v priestoroch „škôlkovej záhrady“, ktoré by slúžilo 

všetkým vekovým kategóriám. Po krátkej diskusii poslanci vyjadrili svoj súhlas s vybudovaním 

ihriska.  

Obecné zastupiteľstvo v Šandale súhlasí s realizáciou plážového volejbalového ihriska na 

„škôlkovej záhrade“. 

Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula,  

Pavol Vaško) 

Proti: 0/5 

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 15) Rôzne a diskusia  

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

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

- starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pri výrube stromov na cintoríne 

a pri oprave poruchy na potrubí obecného vodovodu, 

- návrhy na náhradnú výsadbu po výrube stromov, 

- návrhy na opravu oplotenia cintorína, 

- návrh na opravu prameňov pitnej vody obecného vodovodu, 

- postup a rozdelenie úloh pri zriadení volejbalového ihriska, 

- zabezpečenie porezu dreva z cintorína, 

- požiadavka občanov na koše na odpadky na parkovisku Gurale, 

- oprava šmýkačky pre deti na škôlkovej záhrade 

- návrh poslancov na výrub ihličnatých stromov na škôlkovej záhrade 

 

K bodu č. 16) Návrh na uznesenie 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 17) 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 27.03.2021 

 

Uznesenie č. 110 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní  

A. Berie na vedomie :  

1. Doručený program zasadnutia OcZ,  

2. Doplnenie programu  zasadnutia OcZ o bod Návrh na realizáciu plážového volejbalového 

ihriska. 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po doplnení a prerokovaní schvaľuje program 

zasadnutia OcZ.  

 

Uznesenie č. 111 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 112 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 113 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Účtovnú závierku obce za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 114 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykonanej inventarizácii majetku obce 

za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 115 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rímskokatolíckej farnosti v Radome finančný príspevok na 

rekonštrukciu interiéru Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Šandale  vo 

výške 1 000,- €. 

 

Uznesenie č. 116 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie  Rozhodnutie o povolení trhacích prác 

malého rozsahu z Obvodného banského úradu v Košiciach. 

 

Uznesenie č. 117 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie informáciu o výstavbe prírodného 

parkoviska Gurale. 

 

Uznesenie č. 118 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie informáciu o podaných žiadostiach 

o dotáciu a príspevok. 

 

Uznesenie č. 119 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie informáciu o zrušení bankového účtu vo 

VÚB. 

 



Uznesenie č. 120 

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

prostriedkov k 28.02.2021. 

 

Uznesenie č. 121 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale súhlasí s realizáciou plážového volejbalového ihriska na 

„škôlkovej záhrade“. 

 

 

 

 

 

V Šandale 27.03.2021 

 

Overovateľ zápisnice: 

Šichula Peter       

 


