
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 06.05.2016 
 
Prítomní: viď. prezenčná listina 
 
Program:   
1.) Otvorenie 
2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 
3.) Organizačno-technické zabezpečenie  Dňa matiek 
4.) Prijatie a schválenie smernice obce Šandal pre činnosť vyraďovacej a likvidačnej komisie  
5.) Návrh a schválenie členov vyraďovacej a likvidačnej komisie 
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 bol navrhnutý p. Šichula Peter. 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) Organizačno-technické zabezpečenie stretnutia žien a matiek z príležitosti Dňa 
matiek 
Hlavným bodom programu tohto zasadnutia bolo prejednanie organizačného zabezpečenia 
obecných osláv z príležitosti „Dňa matiek“, ktoré sa budú konať v druhú májovú nedeľu – 08. 
mája 2016. Poslanci podrobne prediskutovali priebeh tohto májového popoludnia, ktoré sa 
v obci už stalo takou tradíciou. Na oslavu bude zabezpečené aj malé občerstvenie 
a spomienkový darček. Na spestrenie tohto májového popoludnia je pripravený   kultúrny 
program, ktorý  zabezpečí  hudobná skupina Cigánski baróni. 
 
K bodu č. 4) Prijatie a schválenie smernice č 2/2016 pre činnosť vyraďovacej a likvidačnej 
komisie 
Starosta obce predložil poslancom OZ Smernicu 2016 pre činnosť vyraďovacej a likvidačnej 
komisie a oboznámil ich s obsahom jej činnosti. Táto komisia spracováva návrhy vyradenia  
a likvidácie  prebytočného a neupotrebiteľného majetku na základe návrhu inventarizačnej 
komisie. Poslanci túto smernicu jednohlasne prijali a schválili.. 
 
K bodu č. 5.) Schválenie členov vyraďovacej a likvidačnej komisie 
Poslanci navrhli a schválili členov vyraďovacej komisie v tomto zložení: 
Vaško Pavol – predseda 



Bochmač Ľubomír – člen 
Šichula Peter - člen  
 
K bodu č. 6) Rôzne a diskusia 

V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovaným bodom 
programu, ale vyjadrili sa aj k ďalším problémom v obci: 

- organizačno-technické zabezpečenie stretnutia občanov obce z príležitosti Dňa matiek, 
- návrh na kúpu traktorovej kosačky 
- návrh na usporiadanie odpoludnia z príležitosti sviatku dňa detí 
- informácia o podpísaní zmluvy s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR o poskytnutí 

dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor obce 
 

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 06.05.2016 
 
Uznesenie č. 52 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie obecných osláv „Dňa 
matiek“, ktoré sa uskutočnia v nedeľu popoludní t.j. 08. mája 2016 v sále kultúrneho domu. 

 
Uznesenie č. 53 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu obce Šandal č 2/2016 pre činnosť vyraďovacej  
a likvidačnej komisie a členov tejto komisie. 
 
 

 

 
 
 
V Šandale, 06.05.2016 
 
 
 
Overovateľ zápisnice: 
Šichula Peter 
 
 
                                                                                      Mikula Jaroslav 


