
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 14.09.2016 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Informácia o hospodárení obce a plnení rozpočtu k 31.08.2016 

4.) Schválenie Programu hospod. a sociálneho rozvoja obce Šandal na obdobie 2015-2023    

5.) Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia seniorov z príležitosti októbra – mesiaca 

úcty k starším  

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 štyria z piatich poslancov OZ. 

Svoju neúčasť z dôvodu PN oznámila p. Maťašová Mária. Za overovateľa zápisnice bol 

navrhnutý p. Cuba Pavol. 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) Poslancom bola podaná informatívna správa o rozpočtovom hospodárení obce 

k 31.08.2016. Boli oboznámení so stavom finančných prostriedkov v pokladni a na bankových 

účtoch a s plnením príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu. 

 

K bodu č. 4) Schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šandal na 

obdobie 2015-2023 

Starosta na úvod uviedol, že s pracovnou  verziou PHSR boli  poslanci oboznámení už na 

minulom zasadnutí OZ a mali možnosť si ju preštudovať. Ďalej uviedol, že obciam zo zákona 

(539/2008) vyplýva mať vypracovaný PHSR. Musia byť zakomponované rozvojové aktivity, 

aby sa mohli obce uchádzať o granty. Uviedol, že podstatnú časť PHSR tvorí analýza 

vnútorného prostredia, analýza vonkajšieho prostredia, SWOT analýza (súčasný stav územia).  

Ďalej PHSR obsahuje: 

- strategickú časť – stav, ktorý potrebuje obec na konci plán. obdobia dosiahnuť. 

- programovú časť - víziu obce – aktivity, ktoré sú, resp. budú realizované v obci, 

- audit zdrojov (prírodné, ľudské, materiálne a ekonomické zdroje) 

- stanovenie strategických cieľov (ukazovatele dopadu a ukazovatele výsledkov), akčný 

plán, monitorovanie PHSR, záver, zoznam tabuliek a grafov, zoznam použitej 

literatúry a prílohy (fotodokumentácia).  



Zároveň uviedol, že PHSR by mal byť vodítkom pri tvorbe ročného rozpočtu obce. 

Keďže voči tomuto dokumentu neboli žiadne pripomienky, poslanci ho jednohlasne schválili. 

 

K bodu č. 5) Technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia seniorov z príležitosti mesiaca 

októbra - úcty k starším 

Tak ako minulý rok aj tento rok sa v obci pripravuje stretnutie seniorov z príležitosti mesiaca 

úcty k starším. Poslanci odsúhlasili dátum konania na nedeľu 09.10.2016. Spoločne 

prediskutovali priebeh tohto stretnutia, ktoré bude spojené s pohostením a kultúrnym 

vystúpením v prevedení folklórneho súboru „Olšavčan“ z Nižnej Olšavy. 

 

K bodu č. 6) Rôzne a diskusia 

V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci, ktorí diskutovali k prerokovaným bodom 

programu, ale vyjadrili sa aj i k ďalším problémom v obci: 

- o zakúpení vyorávača zemiakov na návrh občanov  obce, 

- o blížiacom sa štafetovom Behu vďaky, mieru a svornosti na trase Tokajík – Kalinov, 

ktorý sa bude konať v sobotu 24.09.2016 a ktorého štafeta pobeží aj cez našu obec, 

- o podaní žiadosti na ÚPSVaR v Stropkove o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j a po jej schválení zamestnanie 1 

pracovníka na dobu 9 mesiacov,  

- o prevedených prácach pri prameňoch obecného vodovodu, 

- o zakúpení a montáži vnútorných žalúzii na okná v sále a kuchyni KD 

- o ďalšom postupe pri vytváraní hliadky DHZO, veliteľom ktorej sa vzájomnej dohode 

poslancov stal p. Šichula Peter, o možnej účasti na previerkach pripravenosti, 

- o príprave októbrového posedenia pre seniorov a dôchodcov.  

 

 

K bodu č. 10)  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 14.09.2016 

 

Uznesenie č. 63 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokument PHSR obce Šandal na roky 2015-2023. 

 

 

Uznesenie č. 64 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania stretnutia 

seniorov a dôchodcov z príležitosti mesiaca úcty k starším. 

 

 

 

 

 

V Šandale, 14.09.2016 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Cuba Pavol 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mikula Jaroslav 

                                                                                      starosta obce 

 


