
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 01.10.2021

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.) Schválenie VZN č. 1/2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šandal
6.) Individuálna výročná správa za rok 2020
7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.09.2021
8.) Oprava odtokových žľabov na ulici
9.) Rôzne a diskusia  
10.) Návrh na uznesenie 
11.) 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 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: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová,  Peter Šichula) 
Proti: 0/4
Zdržali sa: 0/4

Program:  
1.) Otvorenie 
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ 
4.) Kontrola plnenia uznesení
5.) Schválenie VZN č. 1/2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šandal
6.) Individuálna výročná správa za rok 2020
7.) Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.09.2021



8.) Oprava odtokových žľabov na ulici
9.) Rôzne a diskusia  
10.) Návrh na uznesenie 
11.) Záver

K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení
Na zasadnutí  obecného zastupiteľstva dňa 23.07.2021 boli  prijaté  uznesenia č.  136 -  139.
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.
Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová,  Peter Šichula) 
Proti: 0/4 
Zdržali sa: 0/4

K bodu č. 5) Schválenie VZN č. 1/2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šandal 
Starosta obce na predošlej schôdzi predložil poslancom  návrh VZN č. 1/2021 - Prevádzkový
poriadok  pohrebiska  Obce  Šandal.  Návrh  VZN  bol  vyvesený  na  obecnej  tabuli  na
pripomienkovanie a keďže neboli podané žiadne pripomienky, poslanci jednohlasne schválili
VZN č. 1/2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šandal. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 1/2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce
Šandal. 
Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová,  Peter Šichula) 
Proti: 0/4 
Zdržali sa: 0/4

K bodu č. 6) Individuálna výročná správa za rok 2020 
Starosta obce predložil  poslancom Individuálnu výročnú správu obce Šandal za rok 2020.
K obsahu predloženej správy neboli žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2020.
Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula)
Proti: 0/4 
Zdržali sa: 0/4

K bodu č. 7)Informácia o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov k 30.09.2021
Starosta  obce  oboznámil  prítomných  s aktuálnym  plnením  rozpočtu  a  stavom finančných
prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch obce k 30.09.2021.
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informáciu  o plnení  rozpočtu  a stave  finančných
prostriedkov k 30.09.2021.
Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková,  Mária Maťašová, Peter Šichula)
Proti: 0/4 
Zdržali sa: 0/4

K bodu č. 8) Oprava odtokových žľabov na ulici
Starosta  obce  informoval  poslancov  s dlhodobým  problémom  v súvislosti  s hlučnosťou
odtokových žľabov na ulici po prejazde autami. Vzhľadom k tomu, že po viacerých opravách
sa  problém nevyriešil,  poslanci  po  krátkej  diskusii  súhlasili  so  zakúpením nových roštov
a žľabu a ich opravou.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zakúpenie žľabu a roštov na opravu odtokových žľabov.
Za prijatie: 4/4 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová,  Peter Šichula) 
Proti: 0/4 



Zdržali sa: 0/4

K bodu č. 8) Rôzne a diskusia
V diskusii  vystupovali  všetci  prítomní  poslanci,  ktorí  diskutovali  k prerokovaným  bodom
programu, ale vyjadrili sa aj k ďalším problémom v obci:

- práce na cintoríne spojené so sviatkom dušičiek, 
- príprava Mikuláša a Silvestra,
- návrhy na použitie dotácie z envirofondu za triedenie odpadu,
- informácia o verejnom obstaraní a  zhotoviteľovi altánku na škôlkovej záhrade.

K bodu č. 9)  Návrh na uznesenie a záver
V závere zasadnutia starosta predniesol uznesenia, ktoré boli schvaľované počas rokovania
riadneho Obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 10) 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 01.10.2021

Uznesenie č. 140
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľa p. Petra Šichulu. 

Uznesenie č. 141
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení.

Uznesenie č. 142
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 1/2021 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce
Šandal.  

Uznesenie č. 143
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2020.

Uznesenie č. 144
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informáciu  o plnení  rozpočtu  a stave  finančných
prostriedkov k 30.09.2021.



Uznesenie č. 145
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zakúpenie žľabu a roštov na opravu odtokových žľabov.

V Šandale 01.10.2021

Overovateľ zápisnice:
Šichula Peter                                                                       Mikula Jaroslav


