
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 16.04.2021 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

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

Peter Šichula. 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Výber zhotoviteľa na rekonštrukciu oplotenia obecného cintorína  

6.) Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa matiek a Dňa otcov 

7.) Rôzne a diskusia 

8.) Návrh na uznesenie 

9.) 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 

štyria z piatich poslancov OZ.   

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutý p. Červený Lukáš, za zapisovateľa p. Mikula Jaroslav. 

 

K bodu č. 3) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ  

V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia 

a dal priestor na pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ bez pripomienok.  

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 
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K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.03.2021 boli prijaté uznesenia č. 110 až 121. 

Starosta obce predniesol správu o plnení prijatých uznesení. Konštatoval, že prijaté uznesenia 

sú splnené. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 5) Výber zhotoviteľa na rekonštrukciu oplotenia cintorína  

V tomto bode programu starosta predložil poslancom viacero cenových ponúk na zhotoviteľa 

rekonštrukcie oplotenia cintorína. Po vzájomnej diskusii sa poslanci zhodli, že najlepšia 

možnosť výberu zhotoviteľa bude na tvare miesta. Vzhľadom k tomu, že samotným prácam 

budú predchádzať rozsiahle terénne úpravy spojené s odstránením starých stĺpov a koreňov 

stromov, poslanci uprednostnili uchádzača, ktorý má na to aj potrebnú techniku. Po konečnom 

zhodnotení bol vybraný zhotoviteľ rekonštrukcie oplotenia obecného cintorína:  Fedorkov 

s.r.o., so sídlom v Stropkove. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zhotoviteľa na rekonštrukciu oplotenia obecného cinotrína – 

FEDORKOV s.r.o.. Stropkov. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 6.) Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa matiek a Dňa otcov  

V máji a júni sme boli zvyknutí oslavovať sviatky Deň matiek a Deň otcov. Vzhľadom 

k aktuálnej situácii s ochorením COVID 19 a zákazom zhromažďovania sa, poslanci rozhodli, 

že tieto sviatky si pripomenieme malými pozornosťami pre mamy a otcov,  ktoré budú doručené 

do každej domácnosti. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie „Dňa matiek a Dňa 

otcov“. 

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

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu č. 7) Rôzne a diskusia  

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

programu a celá diskusia sa niesla v duchu rekonštrukcie oplotenia cintorína. Okrem toho sa  

vyjadrili sa aj k ďalším problémom v obci: 

- zakúpenie šmýkalky pre deti,  

- návrhy na úpravu škôlkovej záhrady, 

 

K bodu č. 8) Návrh na uznesenie 

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

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 9) 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 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale konaného dňa 16.04.2021 

 

Uznesenie č. 122 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľa p. Červeného Lukáša.  

 

Uznesenie č. 123 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 124 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zhotoviteľa na rekonštrukciu oplotenia obecného cintorína – 

FEDORKOV s.r.o.. Stropkov. 

 

Uznesenie č. 125 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie „Dňa matiek a Dňa 

otcov“. 

 

 

 

 

 

 

V Šandale 16.04.2021 

 

Overovateľ zápisnice: 

Červený Lukáš       

 

 


