Obec

Š AN D A L,

091 01

Stropkov

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 23.07.2021
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.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2021
6.) Schválenie spádovej materskej školy
7) Rôzne a diskusia
8.) Návrh na uznesenie
9.) 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 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: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula, Pavol
Vaško)
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Program:
1.) Otvorenie
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4.) Kontrola plnenia uznesení
5.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1
6.) Schválenie školského obvodu
7) Rôzne a diskusia

8.) Návrh na uznesenie
9.) Záver
K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.06.2021 boli prijaté uznesenia č. 126 - 135.
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: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula, Pavol
Vaško)
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
K bodu č. 5) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2021
Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021, 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 22 478,- €. V príjmovej časti sa navyšujú
príjmy o dotáciu na celoplošné testovanie COVID, dotáciu z environmentálneho fondu, dotáciu na SODB 2021 a zapracovanie do príjmov použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky. Navýšenie vo výdajovej časti: použitie dotácie na COVID, použitie dotácie na SODB,
použitie dotácie z environ. fondu a čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky. Celkové príjmy a výdaje po úprave rozpočtu budú 116 838,- €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2021, ktorým sa navyšujú celkové
príjmy a výdaje obce o 22 478,- €.
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) Schválenie spádovej materskej školy
Starosta obce predložil poslancom informáciu ohľadom určenia a schválenia spádovej
materskej školy v Stropkove, ktorú budú navštevovať deti vo veku 5 rokov v rámci povinného
predškolského vzdelávania. Obec zašle písomnú žiadosť o určenie spádovej materskej školy
Mestu Stropkov a Mesto Stropkov na svojom mestskom zastupiteľstve určí spádové materské
školy pre obce, ktoré na svojom území nemajú materskú školu.
Z dvoch materských škôl:
1. Materská škola, Andreja hlinku 1762/27, Stropkov a jej elokovanépracovisko,Vranovská
ulica
2. Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov a jej elokované pracovisko Bokšanská
ulica
poslanci po krátkej diskusii vybrali ako spádovú MŠ na ulici Matice Slovenskej.
Obecné zastupiteľstvo v rámci povinného predškolského vzdelávania pre deti vo veku 5 rokov
schvaľuje ako spádovú MŠ – MŠ na ul. Matice Slovenskej 740/7 v Stropkove.
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) Rôzne a diskusia

V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci a celá diskusia sa niesla v duchu príprav
športového dňa.
K bodu č. 8) Návrh na uznesenie a záver
V závere zasadnutia starosta predniesol uznesenia, ktoré boli schvaľované počas rokovania
riadneho Obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 9) Záver
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a
vyhlásil rokovanie za ukončené.
Zapísal: Mikula Jaroslav

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 23.07.2021
Uznesenie č. 136
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Maťašovú Máriu.
Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení.
Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2021, ktorým sa navyšujú celkové
príjmy a výdaje obce o 22 478,- €.
Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v rámci povinného predškolského vzdelávania pre deti vo veku 5 rokov
schvaľuje ako spádovú MŠ - MŠ na ul. Matice Slovenskej č. 740/7 v Stropkove.

V Šandale 23.07.2021
Overovateľ zápisnice:
Maťašová Mária

Mikula Jaroslav

