
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 01.06.2018 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 4 poslanci – p. Ľubomír Bochmač, p. Pavol Cuba, 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 VZN č. 1/2018 

6.) Schválenie VZN č. 2/2018 

7.) Schválenie záverečného účtu Obce Šandal za rok 2017 

8.) Schválenie komunitného plánu obce Šandal 

9.) Organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska 

10.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce 

11.) Riešenie upratovania Domu smútku a jeho okolia  

12) Výmena svietidiel verejného osvetlenia – 2. etapa 

13) Nákup motorovej kosačky  

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 p. Cuba Pavol, 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 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

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 VZN č. 1/2018 

6.) Schválenie VZN č. 2/2018 

7.) Schválenie záverečného účtu Obce Šandal za rok 2017 

8.) Schválenie komunitného plánu obce Šandal 

9.) Organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska 

10.) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce 

11.) Riešenie upratovania Domu smútku a jeho okolia  

12) Výmena svietidiel verejného osvetlenia – 2. etapa 

13) Nákup motorovej kosačky  

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 07.05.2018 boli prijaté uznesenia č. 119-130. 

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 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 5.) Schválenie VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Šandal 

V tomto bode programu poslanci jednohlasne schválili  VZN č. 1/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šandal. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šandal. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peterl)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6.) Schválenie VZN č. 2/2018 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na 

území obce Šandal zakázané alebo obmedzené 

V tomto bode programu starosta predložil poslancom na schválenie VZN č. 2/2018 

o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Šandal zakázané alebo  

obmedzené. VZN poslanci jednohlasne schválili. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2018 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je 

na území obce Šandal zakázané alebo obmedzené. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7) Schválenie záverečného účtu Obce Šandal za rok 2017 

V tomto bode programu  poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2017, 

s návrhom ktorého boli oboznámení na predchádzajúcom zasadnutí OZ.   



Prebytok rozpočtu v sume 8 313,67 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 8 313,67 EUR 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal schvaľuje hospodárenie obce za rok 2017 a záverečný účet 

obce za rok 2017 bez výhrad. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 8) Schválenie komunitného plánu obce Šandal 

Starosta obce predložil poslancom vypracovaný Komunitný plán obce Šandal. Oboznámil 

prítomných s obsahom tohto plánu a dal hlasovať za  jeho schválenie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komunitný plán obce Šandal. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 9) Organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska  

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo súhlasilo s organizovaním zájazdu na termálne kúpalisko 

do Sarospataku v Maďarsku na sobotu 7.7.2018. Zároveň boli upresnené jednotlivé povinnosti 

pri organizovaní tohto zájazdu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska.  

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 10) Organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce  

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

4.8.2018. 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 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

  

K bodu č. 11) Riešenie upratovania Domu smútku a jeho okolia  

Starosta predložil poslancom na riešenie dlhodobý problém v obci spojený s  upratovaním 

domu smútku a jeho okolia. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je v obci nízka nezamestnanosť 

a obec nemá žiadnych aktivačných pracovníkov, starosta navrhol vyriešiť tento problém 

a zamestnať osobu, ktorá by mala na starosti poriadok v dome smútku a jeho okolí a zároveň 

by bola v pohotovosti v prípade pohrebov v obci. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zamestnaním osoby na upratovanie domu smútku a jeho 

okolia. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 



K bodu č. 12) Výmena svietidiel verejného osvetlenia – 2. etapa   

Pán starosta informoval prítomných, že v blízkej budúcnosti prebehne  výmena svietidiel 

verejného osvetlenia. Prvá časť výmeny bola realizovaná v minulom roku a druhá polovica sa 

vymení v tomto roku. Poslanci s výmenou svietidiel súhlasili.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu svietidiel verejného osvetlenia  

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter) 

Proti: 0/4  

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 13) Nákup motorovej kosačky  

V tomto bode programu starosta predložil poslancom návrh  na zakúpenie motorovej kosačky 

pre potreby obce. Po krátkej diskusii poslanci vyjadrili svoj súhlas s predloženým návrhom na 

kúpu novej motorovej kosačky.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie motorovej kosačky. 

Za prijatie: 4/4 (Cuba Pavol, Bochmač Ľubomír, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

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: 

- príprava osláv dňa matiek a dňa otcov, 

- informácia o organizovaní súťaže DHZ v Radome,  

- informácia o čerpaní dotácie DHZ 

 

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 01.06.2018 

 

Uznesenie č. 131 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ bez pripomienok.  

 

Uznesenie č. 132 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 133 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šandal. 

 

Uznesenie č. 134 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2018 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je 

na území obce Šandal zakázané alebo obmedzené 

 

Uznesenie č. 135 

Obecné zastupiteľstvo obce Šandal: 

- schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 8 313,67 €. 

 

Uznesenie č. 136 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komunitný plán obce Šandal. 

 

Uznesenie č. 137 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačno-technické zabezpečenie zájazdu do Maďarska.  

 

Uznesenie č. 138 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce.  

 

Uznesenie č. 139 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zamestnaním osoby na upratovanie domu smútku a jeho 

okolia. 

 

Uznesenie č. 140 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu druhej polovice svietidiel verejného osvetlenia.  

 

Uznesenie č. 141 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie motorovej kosačky. 

 

 

 

 

V Šandale, 01.06.2018 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Cuba Pavol Mikula Jaroslav                                                          


