
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 28.06.2022 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 4 poslanci – p. Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, p. Mária Maťašová, p. 

Peter Šichula. 

 

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 2021 

6.) Použitie prostriedkov rezervného fondu  

7.) Individuálna výročná správa obce za rok 2021  

8.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

9.) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2022 

10.) Návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 

11.) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na volebné obdobie 2022-

2026 

12.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce 

13.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2022 

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 

štyria z piatich poslancov OZ.   

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutý Lukáš Červený, 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, Mária Maťašová, Peter Šichula) 

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 záverečného účtu Obce Šandal za rok 2021 

6.) Použitie prostriedkov rezervného fondu  

7.) Individuálna výročná správa obce za rok 2021  

8.) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

9.) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2022 

10.) Návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 

11.) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na volebné obdobie 2022-

2026 

12.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce 

13.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2022 

14) Rôzne a diskusia   

15.) Návrh na uznesenie  

16.) Záver  

 

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

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.03.2022 boli prijaté uznesenia č. 162 - 169. 

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, Mária Maťašová, Peter Šichula) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 5) Schválenie záverečného účtu Obce Šandal za rok 2021 

Starosta  obce  predložil Záverečný účet obce za rok 2021, 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 31.12.2021. 

Predložený záverečný účet obce za rok 2021 poslanci jednohlasne schválili bez výhrad. 

Prebytok rozpočtu v sume 17 784,70  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 17 784,70   EUR 

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 17 784,70 €. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

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 2022 v celkovej sume 15 000,00 Eur na finančné krytie 

kapitálových výdavkov, ktoré budú použité na výstavbu a vybavenie dreveného 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: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula)   

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7) Individuálna výročná správa za rok 2021  

Starosta obce predložil poslancom Individuálnu výročnú správu obce Šandal za rok 2021. 

K obsahu predloženej správy neboli žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2021. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, 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 17 753,- €. V príjmovej časti sa 

navyšujú príjmy o príjmy z dobropisov, príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny,  

dotácia z environmentálneho fondu za triedenie odpadu a použitie rezervného fondu na 

kapitálové výdavky. Navýšenie vo výdajovej časti: prevod príspevku za ubytovanie 

odídencov, použitie dotácie z envirofondu, čerpanie rezervného fondu na kapit. výdavky. 

Celkové príjmy a výdaje po úpravách rozpočtu budú 115 343,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 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. 9) Schválenie odmien poslancov za I. polrok 2022 

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 

2022. Odmeny budú vyplatené vo výplatnom termíne za  6/2022. 

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 2022. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 10.) Návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 

V tomto bode programu bol starostom obce prednesený návrh na určitý počet poslancov v 

novom volebnom období 2022 – 2026. V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 



zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred 

voľbami podľa počtu obyvateľov počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026. 

Keďže počet obyvateľov v našej obci k 10.06.2022 bol 314, počet poslancov na celé volebné 

obdobie bude 5. 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 5 (slovom: päť). 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 11) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na volebné 

obdobie 2022-2026 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. S prihliadnutím na uvedené  bol predložený 

návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šandal na nové volebné obdobie rokov 

2022 – 2026 v rozsahu l, t.z. v plnom rozsahu. 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šandal takto: 

v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 12) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce 

V tomto bode programu poslanci rozhodli o organizovaní športového dňa obce na sobotu 

30.07.2022. 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: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 13.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 31.05.2022 

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 31.05.2022. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 14) Rôzne a diskusia 

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

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



- návrh na zakúpenie varníc na guľáš, 

- príprava športového dňa, súťaže, pohostenie, 

- výrub drevín na ihrisku, 

- použitie dotácie z environmentálneho fondu, 

- vyhodnotenie stretnutia z príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, 

- návrh na zakúpenie nádrže na vodu pre DHZO 

 

K bodu č. 15)  Návrh na uznesenie a záver 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 16) 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 28.06.2022 

 

Uznesenie č. 170 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa Lukáša Červeného.  

 

Uznesenie č. 171 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 172 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal: 

- schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. 

- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 17 784,70 €. 

 

Uznesenie č. 173 

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. 174 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2021. 

 

 



Uznesenie č. 175 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 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. 176 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov za I. polrok 2022. Odmeny budú vyplatené 

vo výplatnom termíne za 6/2022: 

- Červený Lukáš – 140,- €, Kitiková Zuzana – 140,- €, Šichula Peter – 140,- €, Vaško 

Pavol – 140,- €, Maťašová Mária – 140,- € 

- Maťašová Mária – polročný plat 198,- € 

 

Uznesenie č. 177 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 5 (slovom: päť). 

Uznesenie č. 178 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šandal takto: 

v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

Uznesenie č. 179 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce.  

 

Uznesenie č. 180 

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

prostriedkov k 31.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

V Šandale 28.06.2022 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Červený Lukáš                                                                        Mikula Jaroslav                                                          

 

 


