
O b e c    Š AN D A L,       091 01     Stropkov 

 

 
Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale konaného dňa 

15.12.2019 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 4 poslanci – p. Lukáš Červený, p. Zuzana Kitiková, p. Mária Maťašová,  p. 

Peter Šichula. 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu mimoriadneho zasadnutia OZ  

4.) Návrh na zrušenie osláv Silvestra a novoročného ohňostroja a zaslanie finančnej pomoci 

Mestu Prešov  

5.) Návrh na uznesenie 

7.) Záver 

 

K bodu č.1) Otvorenie 

Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý privítal 

prítomných poslancov a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, pretože sú 

prítomní štyria z piatich poslancov OZ.   

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá p. Maťašová Mária, za zapisovateľa p. Mikula 

Jaroslav. 

 

K bodu č. 3) Schválenie návrhu programu mimoriadneho zasadnutia OZ  

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu mimoriadneho  

zasadnutia a dal priestor na pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program mimoriadneho zasadnutia OZ bez pripomienok.  

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu mimoriadneho zasadnutia OZ  

4.) Návrh na zrušenie osláv Silvestra a novoročného ohňostroja a zaslanie finančnej pomoci 

Mestu Prešov  

5.) Návrh na uznesenie 

7.) Záver 

 

 

 



K bodu č. 4)   

Starosta obce predložil poslancom návrh, aby stretnutie občanov na Silvestra spojené 

s novoročným ohňostrojom bolo zrušené a ušetrené peniaze boli poukázané Mestu Prešov ako 

finančná pomoc dotknutým obyvateľom, ktorí boli postihnutí výbuchom plynu v bytovom 

dome v Prešove. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a po krátkej diskusii rozhodli, aby na 

účet Mesta Prešov bola zaslaná finančná pomoc vo výške 300,- €.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie osláv Silvestra a novoročného ohňostroja. OZ 

schvaľuje finančnú pomoc pre Mesto Prešov vo výške 300,- €. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 5) Návrh na uznesenie 

V závere zasadnutia starosta predniesol uznesenie, ktoré bolo schvaľované počas rokovania 

mimoriadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 6) Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil 

rokovanie za ukončené.  

 

Zapísal: Mikula Jaroslav 

 

 

    U Z N E S E N I A 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 15.12.2019 

 

Uznesenie č. 70 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program mimoriadneho zasadnutia OZ a overovateľa p. 

Maťašovú Máriu.  

 

Uznesenie č. 71 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie osláv Silvestra a novoročného ohňostroja. OZ 

schvaľuje finančnú pomoc pre Mesto Prešov vo výške 300,- €. 

 

 

 

 

 

 

V Šandale 15.12.2019 

 

Overovateľ zápisnice: 

Maťašová Mária           

 

 

 

 

 

 


