
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 22.03.2022 

 
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 2021  

6.) Informácia o účtovnej závierke za rok 2021 

7.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2021 

8.) Organizačno-technické zabezpečenie Dňa matiek a Dňa otcov  

9.) Informácia o podanej žiadosti o dotáciu z PSK a Environmentálneho fondu  

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 28.02.2022 

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 

všetci poslanci OZ.   

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá p. Maťašová Mária, 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 schvaľuje 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.) Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2021  

6.) Informácia o účtovnej závierke za rok 2021 

7.) Informácia o vykonanej inventarizácii za rok 2021 

8.) Organizačno-technické zabezpečenie Dňa matiek a Dňa otcov  

9.) Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu z PSK a Environmentálneho fondu  

10.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 28.02.2022 

11.) Rôzne a diskusia 

12.) Návrh na uznesenie 

13.) 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 17.12.2021 boli prijaté uznesenia č. 155 až 161. 

Starosta obce predniesol správu o plnení prijatých uznesení. Konštatoval, že prijaté uznesenia 

sú splnené, resp. sa 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) Návrh Záverečného účtu obce Šandal za rok 2021  

V tomto bode programu starosta predložil poslancom návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

a oboznámil ich s postupom jeho schvaľovania.   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 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. 6.) Informácia o Účtovnej závierke za rok 2021 

Starosta obce oboznámil poslancov s celkovým hospodárením obce za rok 2021.  Poslanci boli 

oboznámení s Účtovnou závierkou za r. 2021  a s ďalšími jej prílohami, ktorými sú: ročné 

výkazy: Fin  1-12, Fin 5-04, Fin 6-04 a Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2021. 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 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. 7) Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, 

pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021 

Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch prevedenej inventarizácie dlhodobého 

majetku, pozemkov, finančného majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021. 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykonanej inventarizácii majetku obce 

za rok 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. 8) Organizačno-technické zabezpečenie Dňa matiek a Dňa otcov  

V tomto bode programu poslanci rozhodli o spojení osláv týchto dvoch sviatkov na jeden dátum 

– 19.6.2022, t.j. v nedeľu. 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 „Dňa matiek a Dňa 

otcov“. 

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 podaných žiadostiach o dotáciu z PSK a Environmentálneho fondu   

Starosta obce informoval prítomných poslancov s podanou žiadosťou o dotáciu z PSK 

a Environmentálneho fondu. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podanej žiadosti o dotáciu z PSK 

a Environmentálneho fondu. 

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 plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 28.02.2022 

Starosta oboznámil prítomných s aktuálnym plnením rozpočtu a stavom finančných 

prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 28.02.2022. 

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

prostriedkov k 28.02.2022. 

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) Rôzne a diskusia 

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

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

- Deň matiek a Deň otcov – návrh na priebeh osláv, 

- návrh na usporiadanie majálesu – 28.5.2022, 

- informácia o nákupe nábytku do altánku, 

- návrh na opravu prameňov pitnej vody obecného vodovodu, 

- výrub suchých stromov na futbalovom ihrisku, 

- terénne úpravy okolo altánku, 

- úprava terénu futbalového ihriska 



 

K bodu č. 12) Návrh na uznesenie 

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 22.03.2022 

 

Uznesenie č. 162 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľa Máriu Maťašovú. 

 

Uznesenie č. 163 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 164 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh záverečného účtu obce za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 165 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Účtovnú závierku obce za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 166 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykonanej inventarizácii majetku obce 

za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 167 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie „Dňa matiek a Dňa 

otcov“. 



 

Uznesenie č. 168 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale berie na vedomie informáciu o podaných žiadostiach 

o dotáciu a príspevok. 

 

Uznesenie č. 169 

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

prostriedkov k 28.02.2022. 

 

 

 

 

 

V Šandale 22.03.2022 

 

Overovateľ zápisnice: 

Maťašová Mária   


