
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 07.04.2017 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Určenie overovateľa 

4.) Prerokovanie žiadosti p. Šichulu Jána o odkúpení pozemku    

5.) Prerokovanie žiadosti p. Maťaša Juraja o odkúpení pozemku 

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 boli prítomní všetci poslanci. 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) Určenie overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutý p. Bochmač Ľubomír. 

  

K bodu č. 4.) Prerokovanie žiadosti p. Šichulu Jána o odkúpení pozemku 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku KN „C“ č. 200. Jedná sa 

o pozemok, ktorý p. Šichula Ján užíva od roku 1968 a za ktorý platí aj daň z nehnuteľnosti. Po 

krátkej diskusii poslanci s odpredajom súhlasili a tak predaj tejto nehnuteľnosti  bol schválený 

podľa § 9a ods.8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vo forme osobitného zreteľa. 

Spoločne navrhnutá cena 0,62 €/m2 bola obecným zastupiteľstvom  jednohlasne schválená.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 5 (Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Šichula Peter, Maťašová Mária, Vaško Pavol) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomni: 0 

 

K bodu č. 5) Prerokovanie žiadosti  p. Maťaša Juraja o odkúpení pozemku  

V poradí ako druhá bola prerokovaná žiadosť p. Maťaša Juraja o odkúpenie pozemku KN 

„C“ č. 216/1. Obecné zastupiteľstvo odpredaj odsúhlasilo už na predchádzajúcom zasadnutí. 



Starosta predložil poslancom nový geometrický plán na túto parcelu a po krátkej diskusii 

poslanci odsúhlasili aj cenu – 2,25 €/m2. Predaj tejto nehnuteľnosti  bol schválený podľa § 9a 

ods.8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vo forme osobitného zreteľa. Vzhľadom 

k tomu, že cez tento pozemok vedie vodovodné potrubie obecného vodovodu, bude potrebné 

do kúpnej zmluvy zapracovať aj dohodu o zriadení vecného bremena. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5 

Za: 4 (Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Šichula Peter, Vaško Pavol) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Maťašová Mária) 

Neprítomní: 0 

 

 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: 

- Deň matiek – upresnenie organizačného zabezpečenia osláv, 

- predloženie cenových ponúk na rekonštrukciu verejného osvetlenia, 

- predbežná cenová ponuka na novú autobusovú zástavku, 

- žiadosť p. Kulíka o osadení  stĺpa verejného osvetlenia v časti Šandal-Roveň medzi jeho 

domom a domom p. Lesáka, 

- prednesenie požiadaviek p. Laciovej k úprave a vybaveniu „škôlkovej záhrady“, 

- informácia o zaslaných a pripravovaných žiadostiach o poskytnutie dotácie 

v pôsobnosti Ministerstva financií a PSK, 

- technicko-organizačné zabezpečenie osláv 1. mája spojených s opekačkou a vatrou 

 

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 07.04.2017 

 

Uznesenie č. 87 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Maťašovi Jurajovi, Šandal 99, 091 01  Stropkov predaj 

pozemku  s osobitným zreteľom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý sa 



nachádza v susedstve s parcelou č. 216/2, ktorej vlastníkom je p. Juraj Maťaš a to: 

 

- pozemok KN „C“ č. 216/1, druh pozemku - „ZÁHRADY“ v katastrálnom území obce 

Šandal o výmere 1 014 m2 za cenu 2,25  €/m2, spolu v celkovej výške: 2 281,50 €. 

  

    Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj zriadenie vecného bremena pre danú parcelu – KN „C“ č. 

216/1 z dôvodu vedenia podzemného potrubia obecného vodovodu a právo prístupu 

v prospech oprávneného – Obce Šandal a osôb ním poverených na opravy, údržby 

a rekonštrukcie. Vecné bremeno sa zriaďuje v súlade ust. § 151n a nasl. Občianskeho 

zákonníka. 

 

Za uznesenie hlasovali: 4 (Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Šichula Peter, Vaško Pavol) 

Proti uzneseniu hlasovali: 0 

Zdržali sa hlasovania: 1 (Maťašová Mária) 

Neprítomní: 0 

  
Uznesenie č. 88 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Šichulovi Jánovi, Šandal 19, 091 01  Stropkov  predaj 

pozemku  s osobitným zreteľom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý 

nadobúdateľ užíva a platí zaňho daň z nehnuteľností už od roku 1968 a to: 

 

- pozemok KN „C“ č. 200, druh pozemku - „ZÁHRADY“ v katastrálnom území obce Šandal o 

výmere 417 m2 za cenu 0,62 €/m2, spolu v celkovej výške: 258,54 €. 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 (Bochmač Ľubomír, Cuba Pavol, Maťašová Mária, Šichula Peter,    

Vaško Pavol) 

Proti uzneseniu hlasovali: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Neprítomní: 0 

 

Uznesenie č. 89 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie osláv 1. mája. 

 

 

V Šandale, 07.04.2017 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Bochmač Ľubomír 

 

  

 

 

                                                                                                 Mikula Jaroslav 

                                                                                                     starosta obce 

 

 


