
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 12.06.2015 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Informácia o hospodárení obce a plnení rozpočtu k 31.05.2015 

4.) Organizačné zabezpečenie „Športového dňa obce“ 

5.) Schválenie odmien poslancom  

6.) Rôzne a diskusia 

7.) Návrh na uznesenie a záver 

 

 

K bodu č.1) Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní všetci poslanci OZ. Za 

overovateľa zápisnice bola navrhnutá p. Maťašová Mária. Poslanci boli oboznámení 

s programom a keďže neboli žiadne pripomienky a návrhy k programu, zasadnutie prebiehalo 

podľa navrhnutého programu. 

 

K bodu č. 2) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

Starosta obce konštatoval, že prijaté uznesenia zo zasadnutia sú splnené, resp. sa priebežne 

plnia. 

 

K bodu č. 3) Poslancom bola podaná informatívna správa o rozpočtovom hospodárení obce 

k 31.05.2015. Boli oboznámení so stavom finančných prostriedkov v pokladni a na bankových 

účtoch a s plnením príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu. 

 

K bodu č. 4) V tomto bode programu poslanci rozhodli o dátume konania Športového dňa obce 

na deň 04.07.2015, t.j. v sobotu a zároveň 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 detí i dospelých občanov.  

 

K bodu č. 5) Schválenie odmien poslancom 

     Starosta obce predložil poslancom návrh odmien za I. polrok 2015. Konštatoval, že poslanci   

Pridelené úlohy počas tohto polroku plnili príkladne, bez pripomienok. Všetci sa podľa 

možnosti zúčastňovali zasadnutí. Odmena nebola nikomu krátená. 

 

K bodu č. 6) Rôzne a diskusia 

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

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



- o možnosti zorganizovania brigády pri kosení a úprave prostredia na bývalej „škôlkovej 

záhrade“, 

- o prácach a aktivitách vykonávaných pracovníkmi zamestnanými v rámci Dohody 

s ÚPSVaR podľa § 54 – Podpora zamestnávania UoZ, 

- o zakúpení farby na opravu a renováciu plechovej búdy, preliezačiek, kolotoča 

a oplotenia „škôlkovej záhrady“  

- o prevedených prácach pri oprave obecného traktora a traktorovej kosačky 

 

 

K bodu č. 7)  Návrh na uznesenie a záver 

V závere zasadnutia bol prednesený návrh na uznesenia z dnešného zasadnutia, ktorý bol 

jednohlasne prijatý  a schválený. 

Celkom na záver sa starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

Zapísal: Mikula Jaroslav 

 

 

 

 

 

 

    U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 12.06.2015 

 

Uznesenie č. 25 
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny za I. polrok 2015 všetkým poslancom  vo 

výške 140,- € pre každého, v celkovej čiastke 700,- €. 

(Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Maťašová Mária, Šichula Pavol, Vaško Pavol). 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupkyni starostu obce p. Maťašovej Márii 

vyplatenie polročného platu vo výške 198,- €. 

 

 

Uznesenie č. 26 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania obecného 

„Športového dňa“. 

 

 

 

V Šandale, 12.06.2015 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Maťašová Mária 

                                                                                      Mikula Jaroslav 

                                                                                      starosta obce 


