
     O b e c    Š a n d a l,    091 01    Stropkov

            Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 16.01.2015 v 
zasadačke obecného úradu Šandal

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

Program:
1) Otvorenie
2) Určenie overovateľa
3) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
4) Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu
5) Rôzne a diskusia
6) Návrh na uznesenie a záver

Priebeh rokovania:

K bodu l) Otvorenie
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva zahájil  a viedol  starosta  obce,  ktorý  konštatoval,  že

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, pretože je prítomná väčšina poslancov. Za overovateľa
zápisnice bol navrhnutý p. Šichula Peter. Poslanci boli oboznámení s programom  a keďže neboli
žiadne pripomienky a návrhy, zasadnutie prebehlo podľa navrhnutého programu..

K bodu 3) Kontrola plnenie uznesení z predošlého zasadnutia
Starosta obce konštatoval, že prijaté uznesenia zo zasadnutia sú splnené. 

K bodu 4) Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu.
V tomto bode programu starosta  obce oboznámil  poslancov   s celkovou pripravenosťou

plesu. Ďalej ich požiadal o spoluprácu pri príprave. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy, aby toto
obnovené  podujatie malo dobrý priebeh, aby občania boli spokojní.

K bodu 5) Rôzne a diskusia
V diskusii  vystupovali  všetci  prítomní poslanci,  ktorí  diskutovali  k prerokovaným bodom

programu, ale väčšia časť diskusie sa viedla v súvislosti s blížiacim sa plesom a návrhom na ceny
do tomboly. Prítomní sa zároveň dohodli, že obec vyčlení finančné prostriedky z obecného rozpočtu
na zakúpenie cien do tomboly, sladkého prekvapenia v podobe čokoládových praliniek a dezertu ku
káve v maximálnej výške 400,- €.

K bodu 6) Návrh na uznesenie a záver
V závere zasadnutia bol poslancom prednesený návrh na uznesenia zo zasadnutia, ktorý bol

následne jednohlasne prijatý. Na záver oficiálneho stretnutia sa starosta poďakoval za aktívnu účasť
a schôdzku ukončil. 



UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 16.01.2015

Uznesenie č. 12
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sponzorský príspevok obce pri organizovaní plesu a zakúpenie 
cien do tomboly v maximálnej výške 400,- €.

V Šandale, 16.01.2015

Overovateľ zápisnice:
Šichula Peter

                                                                                                 Jaroslav Mikula
                                                                                                   starosta obce


