
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 04.09.2015 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program:   

1.) Otvorenie 

2.) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

3.) Informácia o hospodárení obce a plnení rozpočtu k 31.08.2015 

4.) Oznámenie  o vypracovaní PHSR na roky 2015-2020 

5.) Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na kúpu sadzača zemiakov  

6.) Prijatie smernice o vybavovaní petícií 

7.) Oznámenie o vychádzajúcich výzvach na programové obdobie 2014-2020 

8.) Návrh na zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce so zaradením do kategórie            

„C“ a návrh na zloženie výboru. 

9.) Rôzne a diskusia 

10.) 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. Vaško 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 31.08.2015. Boli oboznámení so stavom finančných prostriedkov v pokladni a na bankových 

účtoch a s plnením príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu. 

 

K bodu č. 4) Starosta obce informoval prítomných poslancov s vypracovaním Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Šandal v novom programovacom období 

do roku 2020, kde konštatoval, že poslaním programu PHSR je určiť prioritné smerovanie 

rozvoja obce vo všetkých strategických oblastiach, ktoré rozhodujúcim spôsobom vplývajú na 

kvalitu života obyvateľov obce. 

 

K bodu č. 5) Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie sadzača zemiakov 

     Starosta obce predložil poslancom návrh kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim 

Dovičáková Viera, Šandal 93 a kupujúcim Obec Šandal, predmetom ktorej je sadzač zemiakov 

AKPIL v hodnote 300,- €. Poslanci túto zmluvu jednohlasne schválili. 

 



K bodu č. 6) Prijatie smernice o vybavovaní petícií 

     Starosta obce oboznámil poslancov so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov, obsahom ktorého je právo každého občana obracať sa vo veciach 

verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy 

(obec) so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami – petíciami. Z toho dôvodu bola prijatá Smernica 

č. 1/2015 o vybavovaní petícií adresovaných orgánom obce Šandal, obsahom ktorej je rozsah 

pôsobenia petičného práva, prijímanie a evidencia petícií, určenie zodpovednej osoby 

a príprava podkladov na prešetrenie petície. Táto smernica bola prijatá 01. 07.2015 a účinnosť 

nadobudla 15.07.2015. 

 

K bodu č. 7) Oboznámenie poslancov s  výzvami na programové obdobie  2014-2020 

     Starosta oboznámil prítomných s operačnými programami na programové obdobie 2014-

2020, počas ktorého bude možné čerpať štrukturálne fondy z EU a tie majú byť rozdelené do 

programov: výskum a inovácie, kvalita životného prostredia, integrovaná infraštruktúra, 

integrovaný regionálny operačný program a ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia. 

 

K bodu č. 8) Návrh na zaslanie žiadosti o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do 

kategórie C 

     Starosta oboznámil poslancov so zákonom NR SR č. 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej 

ochrane, z ktorého vyplýva aj pre našu obec možnosť vytvorenia DHZO,  ktorého základným 

princípom je jeho otvorenosť a sústredenie sa na oveľa výraznejšiu podporu a využitie 

potenciálu dobrovoľníctva pri likvidácii následkov požiarov a iných mimoriadnych udalostí 

alebo živelných pohrôm, čím sa má dosiahnuť spojenie ľudskej a profesionálnej pomoci 

v prospech všetkých občanov obce. Do tohto systému sa môže zapojiť každá obec a tým si 

zvýšiť bezpečnosť vlastných občanov a efektívnejšie si chrániť vlastný majetok i majetok 

občanov obce. Z tohto dôvodu je potrebné zaslať Žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského 

zboru obce do kategórie C. Splnením stanovených kritérií a zaradením dobrovoľného 

hasičského zboru obce do systému plošného pokrytia  sa bude môcť automaticky čerpať 

finančná podpora na udržateľnosť a zabezpečenie akcieschopnosti DHZO.  Poslanci navrhli 

veliteľa DHZO,  zloženie výboru  a členov DHZO. 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Šandal Zriaďovacou listinou a 

s náležitými dokumentami a to v počte 21 členov, s veliteľom Petrom Šichulom + ďalšími 20 

členmi. 

K bodu č. 9) Rôzne a diskusia 

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

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

- o podaní žiadosti na Enviromentálny fond na schválenie dotácie na ČOV, 

- o pripravovanom divadelnom predstavení v KD v Šandale z príležitosti mesiaca úcty k 

starším v podaní hercov Divadla A. Duchnoviča  z Prešova 

- o výrube suchých stromov na „škôlkovej záhrade“  

- o príprave na opravu a renováciu kancelárie obecného úradu 

 

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 04.09.2015 

 

Uznesenie č. 27 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu, predmetom ktorej je sadzač 

zemiakov AKPIL a jeho zaradenie do majetku obce. 

 

 

Uznesenie č. 28 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Šandal Zriaďovacou listinou a 

s náležitými dokumentami a to v počte 21 členov, s veliteľom Petrom Šichulom + ďalšími 20 

členmi. 

 

 

Uznesenie č. 29 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie konania divadelného 

predstavenia  hercov  Divadla A. Duchnoviča z Prešova dňa 16.10.2015. 

 

 

 

V Šandale, 04.09.2015 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Vaško Pavol 

 

 

 

                                                                                      Mikula Jaroslav 

                                                                                      starosta obce 


