
Obec Šandal, 091 01  Stropkov

              Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného  dňa 

30. januára 2015 v zasadačke OcÚ Šandal

Prítomní: Všetci poslanci obecného zastupiteľstva v  Šandale – viď prezenčná listina

 Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
4. Návrh na vstup obce do OZ MAS Domaša
5. Schválenie členov krízového štábu
6. Usporiadanie fašiangového karnevalu pre deti
7. Rôzne a diskusia
8. Návrh na uznesenie a záver

Zasadnutie otvoril a viedol  starosta obce. Obecné zastupiteľstvo bolo v plnom počte a teda 
plne uznášania schopné. Za overovateľa zápisnice bol zvolený p. Pavol Vaško.

K bodu č. 3)  Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia.
Túto úlohu zhodnotil starosta obce a konštatoval, že uznesenia boli splnené.

K bodu č. 4) Návrh na vstup obce do Občianskeho združenia  MAS Domaša, o.z. so sídlom 
Hlavná 73/44, 091 01  Stropkov za účelom vytvorenia miestnej akčnej skupiny MAS Domaša o.z. 
Dôvodom vstupu je získanie možnosti čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja 
vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014 – 2020 prostredníctvom
prístupu LEADER.. 

K bodu č. 5)  Návrh a schválenie členov krízového štábu
Starosta obce prítomným poslancom predniesol návrh na nové zloženie krízového štábu a

tento návrh členov do krízového štábu bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. Zároveň
ich  informoval  o  úlohách krízového štábu,  ktorý je  výkonným orgánom obce na plnenie  úloh
krízového riadenia v období krízovej situácie, posudzuje vývoj krízovej situácie, pripravuje návrhy
a prijíma opatrenia na riešenie krízovej situácie, rieši krízovú situáciu na území obce a spolupracuje
s krízovým štábom okresného úradu.

K bodu č. 6) Usporiadanie fašiangového karnevalu pre deti
Poslanci obce odsúhlasili dátum na konanie fašiangového karnevalu na sobotu 14.2.2015.

Starosta obce požiadal  poslancov obedného zastupiteľstva o pomoc a spoluprácu pri  príprave a
organizovaní  karnevalu.  Poslanci  odsúhlasili  menšie občerstvenie,  sladkosti  i  vecné  ceny  za
najlepšie masky.

K bodu č. 7) Rôzne a diskusia



Do diskusie sa zapojili všetci poslanci a celá diskusia sa niesla v duchu pripravovaných akcií
i  blížiaceho sa referenda o rodine.  Starosta zároveň  navrhol  schváliť  limit  na občerstvenie pre
poslancov obce na jedno zasadnutie obecného  zastupiteľstva. 

          K bodu č. 8) Návrh na uznesenie a záver
V závere bol prednesený návrh na uznesenia z tohto zasadnutia. Uznesenia boli jednohlasne prijaté .

Starosta obce sa  v závere poďakoval prítomným  za účasť a  schôdzku ukončil.   

U Z N E S E N I A
                    zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 

                   30.01.2015

Uznesenie č. 13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce do občianskeho združenia  MAS Domaša, o.z. so 
sídlom: Hlavná 73/44, 091 01  Stropkov a zaplatenie členského poplatku  100,- € ročne.

Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový krízový štáb obce v zložení:
Jaroslav Mikula     - predseda
Pavol Cuba            - podpredseda
Ľubomír Bochmač - člen
Pavol Vaško           - člen
Peter Šichula          - člen
Mária Maťašová     - člen 

Uznesenie č. 15

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  usporiadanie  a  organizačno-technické  zabezpečenie  detského
fašiangového karnevalu.

Uznesenie č. 16

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje limit  na občerstvenie pre poslancov obce na jedno zasadnutie
zastupiteľstva vo výške 3,15 € na osobu.

V Šandale, 30. januára 2015 

Overovateľ zápisnice:
Vaško Pavol
                                                                                                       Jaroslav Mikula
                                                                                                         starosta obce

                                


