
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 13.02.2019 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 5 poslanci – p. Lukáš Červený, p. Zuzana Kitiková, p. Mária Maťašová,  p. 

Peter Šichula, p. Pavol Vaško. 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie  programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR 

6.) Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 

7.) Návrh na uznesenie 

8.) 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 

všetci poslanci. 

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Vaško 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: 5/5 (Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško 

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie  programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR 

6.) Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 

7.) Návrh na uznesenie 

8.) Záver   

 

K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

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. 

 



K bodu č. 5.)  Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR 

Starosta obce informoval poslancov s Výzvou na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 a oboznámil ich 

s jednotlivými podprogramami. Po vzájomnej diskusii poslanci schválili podprogram č. 1 – 

výstavba multifunkčných ihrísk a súhlasili s podaním žiadosti na Úrad vlády SR. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR pre 

program Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 1 - výstavba multifunkčného 

ihriska. 

Za prijatie: 5/5 (Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško 

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 6)  Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 

Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 

pre rok 2019 na financovanie projektu realizovaného v rámci programu 2 „Kultúra“. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektu realizovaného v rámci programu 2 

„Kultúra“. 

 

K bodu č. 7) Návrh na uznesenie 

V závere zasadnutia starosta predniesol uznesenia, ktoré boli schvaľované počas rokovania 

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 8) Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce vyhlásil rokovanie za ukončené.  

 

Zapísal: Mikula Jaroslav 

 

 

 

 

U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 13.02.2019 

 

Uznesenie č. 23 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Vaška Pavla.  

 

Uznesenie č. 24 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 25 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR pre 

program Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 1 - výstavba multifunkčného 

ihriska. 

 

Uznesenie č. 26                                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektu realizovaného v rámci programu 2 

„Kultúra“. 



 

V Šandale, 13.02.2019 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Vaško Pavol                                                                          Mikula Jaroslav 

 

 

 


