
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 14.01.2019 

 
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.) Technicko-organizačné zabezpečenie detského karnevalu 

6.) Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

7.) Prejednanie žiadosti spoločnosti Mráž s.r.o. 

8.) Návrh na zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie 

9.) Schválenie členov krízového štábu  

10.) Schválenie zmluvy o vzájomnej spolupráci s Mestom Stropkov 

11.) Rôzne a diskusia 

12.) Návrh na uznesenie 

13.) 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. Šichula Peter, 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 
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10.) Schválenie zmluvy  o vzájomnej spolupráci s Mestom Stropkov 

11.) Rôzne a diskusia 

12.) Návrh na uznesenie 

13.) 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.) Technicko-organizačné zabezpečenie detského karnevalu 

V tomto bode programu starosta oboznámil poslancov s prípravou detského karnevalu, ktorý sa 

bude konať v sobotu 02.02.2019. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy pri organizovaní plesu 

a dohodli občerstvenie a menšie pohostenie.   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie detského karnevalu. 

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.) Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

V tomto bode programu starosta oboznámil poslancov s pripravenosťou na ples, ktorý sa bude 

konať 02.03.2019. Poslanci si rozdelili jednotlivé úlohy pri organizovaní plesu.  Prítomní sa 

zároveň dohodli, že obec vyčlení finančné prostriedky z obecného rozpočtu na zakúpenie cien 

do tomboly v maximálnej  výške 250,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

a vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške max. 250,- € na zakúpenie cien do tomboly. 

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

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 7.)  Prejednanie žiadosti spoločnosti Mráž s.r.o. 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou, ktorú adresovala spoločnosť Mráž, s.r.o. vo 

veci vydania stanoviska obce k zriadeniu technickej a emisnej kontroly na adrese Šandal 101 

(bývalé dielne Lesy SR, š.p.). Po krátkej diskusii poslanci vydali súhlasné stanovisko 

k zriadeniu STK s podmienkou zabezpečiť, aby prevádzkou STK nedochádzalo k zvýšeniu 

nadmernej hladiny hluku. 

Obecné zastupiteľstvo vydáva súhlasné stanovisko spoločnosti MRÁŽ, s.r.o., Duplín 96 

k zriadeniu stanice technickej a emisnej kontroly. 

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

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 8.) Návrh na zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie  

Poslanci navrhli a schválili členov vyraďovacej a likvidačnej komisie na celé štvorročné 

obdobie v tomto zložení: 

Maťašová Mária – predseda 

Vaško Pavol – člen 



Mikula Jaroslav - člen  

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

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 9) Schválenie členov krízového štábu 

Krízový štáb obce sa skladá z predsedu krízového štábu, podpredsedu krízového štábu 

a členov krízového štábu. Vzhľadom k tomu, že po komunálnych voľbách došlo k zmene 

obecného zastupiteľstva, bolo potrebné aktualizovať a schváliť nových členov krízového 

štábu. Zloženie krízového štábu v obci Šandal:                                                                                                                                       

Mikula Jaroslav  – predseda                                                                                                 

Vaško Pavol - podpredseda                                                                                                              

Červený Lukáš – člen                                                                                                              

Ing. Kitiková Zuzana – člen                                                                                                               

Maťašová Mária – člen                                                                                                              

Šichula Peter – člen                                                                                                                            

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje krízový štáb v obci Šandal v zložení: Vaško Pavol – 

predseda a členovia – Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária a Šichula Peter.                

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

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 10) Schválenie zmluvy o vzájomnej spolupráci s Mestom Stropkov  

Starosta predložil poslancom Zmluvu o vzájomnej spolupráci  Mesta Stropkov ako 

zriaďovateľa základných škôl v Stropkove, súčasťou ktorých je Centrum voľného času 

v Stropkove, o poskytnutí finančných prostriedkov za poskytovanú výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť deti od 5-15 rokov veku s trvalým pobytom v našej obci  (CVČ).  

V tomto roku je to 94,60 € za jedno dieťa v celkovom počte 18 detí. Zoznam detí, ktoré 

navštevujú jednotlivé záujmové krúžky, je priložený k zmluve.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci (CVČ) s Mestom 

Stropkov na rok 2019 v celkovej výške 1 702,80 €.  

Za prijatie: 4/4 (Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter)  

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 11) Rôzne a diskusia 

- príprava fašiangového plesu, návrhy na dary do tomboly, 

- informácia o fungovaní MAS Domaša, 

- informácia o akčnom pláne okresu Stropkov 

 

K bodu č. 12) Návrh na uznesenie 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 13) 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 14.01.2019 

 

Uznesenie č. 15 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ a overovateľa p. Šichulu Petra.  

 

Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie detského karnevalu. 

 

Uznesenie č. 18                                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového plesu 

a vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške max. 250,- € na zakúpenie cien do tomboly. 

 

Uznesenie č. 19 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoločnosti MRÁŽ, s.r.o., Duplín 96  zriadenie stanice 

technickej a emisnej kontroly s podmienkou zabezpečiť, aby prevádzkou STK nedochádzalo 

k zvýšeniu nadmernej hladiny hluku. 

 

Uznesenie č. 20 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyraďovaciu a likvidačnú komisiu na celé štvorročné obdobie 

v tomto zložení: 

Maťašová Mária – predseda 

Vaško Pavol – člen 

Mikula Jaroslav - člen  

 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje krízový štáb  Obce Šandal v  zložení: Mikula Jaroslav – 

predseda, Vaško Pavol - podpredseda a členovia – Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová 

Mária a Šichula Peter.                . 

 

Uznesenie č. 22 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci (CVČ) s Mestom 

Stropkov na rok 2019 v celkovej výške 1 702,80 €.  

 

 

V Šandale, 14.01.2019 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Šichula Peter                                                                          Mikula Jaroslav 

 

 


