Obec

Š AN D A L,

091 01

Stropkov

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 25.06.2021
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 záverečného účtu Obce Šandal za rok 2020
6.) Použitie prostriedkov rezervného fondu
7.) Schválenie návrhu VZN 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šandal
8.) Schválenie odmien poslancom za I. polrok 2021
9.) Vyradenie dlhodobého a drobného hmotného majetku z majetku obce
10.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce
11.) Oprava priepustov na miestnej komunikácii
12.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2021
13) Rôzne a diskusia
14.) Návrh na uznesenie
15.) 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 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: 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 záverečného účtu Obce Šandal za rok 2020
6.) Použitie prostriedkov rezervného fondu
7.) Schválenie návrhu VZN 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šandal
8.) Schválenie odmien poslancom za I. polrok 2021
9.) Vyradenie dlhodobého a drobného hmotného majetku z majetku obce
10.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce
11.) Oprava priepustov na miestnej komunikácii
12.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2021
13) Rôzne a diskusia
14.) Návrh na uznesenie
15.) Záver
K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.04.2021 boli prijaté uznesenia č. 122 - 125.
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 záverečného účtu Obce Šandal za rok 2020
Starosta obce predložil Záverečný účet obce za rok 2020, ktorý obsahuje rozbor plnenia
príjmov a výdavkov rozpočtu, hospodárenie za rok, stav finančných prostriedkov na účtoch a
v pokladni, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019.
Predložený záverečný účet obce za rok 2020 poslanci jednohlasne schválili bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 7 839,52 € EUR zistený podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
7 839,52 € EUR
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal:
- schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020bez
výhrad.
- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 7 839,52 € €.
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) Použitie prostriedkov rezervného fondu
Starosta obce Šandal predkladá návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov z
rezervného fondu obce Šandal v roku 2021 v celkovej sume 15 000,00 Eur na finančné krytie

kapitálových výdavkov, ktoré budú použité na rekonštrukciu oplotenia cintorína a výstavbu
altánku.
OZ berie na vedomie stanovisko starostu obce a predsedu finančnej komisie ohľadom použitia
prostriedkov rezervného fondu obce Šandal.
OZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10, § 15, § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie finančných
prostriedkov rezervného fondu obce Šandal vo výške 15 000,- € € na úhradu kapitálových
výdavkov obce Šandal.
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.) Schválenie návrhu VZN 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce
Šandal
V tejto časti programu sa poslanci zaoberali návrhom VZN č. 1/2021 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska Obce Šandal. Starosta im predložil vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý po
krátkej diskusii poslanci jednohlasne schválili. Návrh VZN 1/2021 bude vyvesený na úradnej
tabuli na pripomienkovanie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obce Šandal.
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) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2021
a) Starosta obce navrhol odmeny pre poslancov OZ za aktívnu účasť poslancov pri
zabezpečovaní spoločenských a kultúrno-športových akcií v obci za obdobie 1.
polroka 2021. Odmeny budú vyplatené vo výplatnom termíne za 7/2021.
b) Návrh odmien:
- Červený Lukáš – 140,- €, Kitiková Zuzana – 140,- €, Šichula Peter – 140,- €,
Vaško Pavol – 140,- €, Maťašová Mária – 140,- €,
- Maťašová Mária – polročný plat 198,- €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov za I. polrok 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. 9) Vyradenie dlhodobého a drobného hmotného majetku z majetku obce
Na základe vykonanej inventúry k 31.12.2020 inventarizačná komisia podala vyraďovacej
a likvidačnej komisii návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku – Pluhy trojradličné
v počte 1 ks, ktoré neslúžia svojmu účelu z dôvodu nefunkčnosti. Vyraďovacia a likvidačná
komisia predložila návrh na vyradenie z majetku obce. OZ nemalo námietky voči ich
vyradeniu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie pluhov trojradličných v hodnote 300,- € z majetku
obce.

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) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce
V tomto bode programu poslanci rozhodli o organizovaní športového dňa obce na sobotu
24.07.2021. Boli podané návrhy na celkový priebeh tohto podujatia. Starosta všetkých
poslancov požiadal, aby tak ako po iné roky, aj tento rok spolupracovali pri príprave.
Jednotlivým poslancom boli rozdelené úlohy, aby táto už tradičná udalosť v obci mala
priebeh k spokojnosti všetkých zúčastnených občanov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce.
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.) Oprava priepustov na miestnej komunikácii
Starosta obce predložil poslancom návrh na výmenu roštov na priepustoch na miestnej
komunikácii v časti obce - na ulici. Na tieto priepusty sú už dlhodobejšie sťažnosti zo strany
občanov z dôvodu, že pri prechádzaní áut spôsobujú veľkú hlučnosť. Po krátkej diskusii sa
poslanci zhodli, že súhlasia s rekonštrukciou týchto dvoch priepustov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu priepustov na miestnej komunikácii v počte 2
ks.
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 plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2021
Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných
prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 31.05.2022.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu a stave finančných
prostriedkov k 31.05.2021.
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. 13) 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 o schválenej žiadosti o dotáciu,
- oprava prameňov,
- oplotenie cintorína,
- príprava športového dňa, atrakcie pre deti, súťaže, pohostenie,
- prezentácia techniky a hasičského auta spojená s posvätením miestnymi kňazmi.
K bodu č. 14) Návrh na uznesenie a záver

V závere zasadnutia starosta predniesol uznesenia, ktoré boli schvaľované počas rokovania
riadneho Obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 15) 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 25.06.2021
Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa Ing. Kitikovú Zuzanu.
Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení.
Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo obce Šandal:
- schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez
výhrad.
- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 7 839,52 € €.
Uznesenie č. 129
OZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10, § 15, § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie finančných
prostriedkov rezervného fondu obce Šandal vo výške 15 000,- € € na úhradu kapitálových
výdavkov obce Šandal.
Uznesenie č. 130
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie pluhov trojradličných v hodnote 300,- € z majetku
obce.
Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obce Šandal.
Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov za I. polrok 2021. Odmeny budú
vyplatené vo výplatnom termíne za 7/2021:
- Červený Lukáš – 140,- €, Kitiková Zuzana – 140,- €, Šichula Peter – 140,- €,
Vaško Pavol – 140,- €, Maťašová Mária – 140,- €
- Maťašová Mária – polročný plat 198,- €

Uznesenie č. 133
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie pluhov trojradličných v hodnote 300,- € z majetku
obce.
Uznesenie č. 134
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce.
Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu a stave finančných
prostriedkov k 31.05.2021.

V Šandale25.06.2021
Overovateľ zápisnice:
Ing. Kitiková Zuzana

Mikula Jaroslav

