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Stropkov

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 22.10.2021
Prítomní:
Starosta obce: Jaroslav Mikula
Poslanci OZ: 5 poslanci – p. Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, p. Mária Maťašová, p.
Peter Šichula, p. Pavol Vaško.
Program:
1.) Otvorenie
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4.) Kontrola plnenia uznesení
5.) Prerokovanie žiadosti od Urbárskej spoločnosti Šandal
6.) Informácia o začatí prác na výstavbe dreveného altánku pri OcÚ
7.) Prerokovanie postupu prác pri výrube drevín na parcele 209/1
8.) Rôzne a diskusia
9.) Návrh na uznesenie
10.) 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 OZ.
K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa
Za overovateľa zápisnice bola navrhnutý p. Pavol Vaško, 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 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula, Pavol
Vaško)
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Program:
1.) Otvorenie
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3.) Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4.) Kontrola plnenia uznesení
5.) Prerokovanie žiadosti od Urbárskej spoločnosti Šandal
6.) Informácia o začatí prác na výstavbe dreveného altánku pri OcÚ
7.) Prerokovanie postupu prác pri výrube drevín na parcele 209/1

8.) Rôzne a diskusia
9.) Návrh na uznesenie
10.) Záver
K bodu č. 4) Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 01.10.2021 boli prijaté uznesenia č. 140 - 145.
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: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula, Pavol
Vaško)
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
K bodu č. 5) Prerokovanie žiadosti od Urbárskej spoločnosti Šandal
Starosta obce predložil poslancom OZ list od Urbárskej spoločnosti v Šandale vo veci Žiadosť
o odpustenie dane z pozemkov z dôvodu dlhodobej straty a nevytvárania zisku. Túto daň
z pozemkov z dôvodu kritickej finančnej rezervy žiadajú odpustiť do najbližšej ťažby. Po
oboznámení sa s obsahom listu sa rozprúdila diskusia, v ktorej poslanci vyslovili svoj názor a
dospeli k spoločnému záveru, že Obec Šandal podľa svojho VZN č. 1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku nemá právnu možnosť urobiť výnimku pri odpustení dane z nehnuteľností za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením dane z nehnuteľností za r. 2021 voči Urbárskej
spoločnosti, pozemkovému spoločenstvu Šandal.
Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula, Pavol
Vaško)
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
K bodu č. 6) Informácia o začatí prác na výstavbe dreveného altánku pri OcÚ
V tomto bode programu starosta informoval prítomných so začatím výstavby dreveného
altánku pri OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o začatí výstavby dreveného altánku pri
OcÚ.
Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula, Pavol
Vaško)
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
K bodu 7) Prerokovanie postupu prác pri výrube drevín na parcele 209/1
Starosta obce informoval poslancov s povolením na výrub smreka na škôlkovej záhrade, ktorý
je potrebné odstrániť z dôvodu výstavby dreveného altánku. Poslanci sa dohodli, že tento
smrek vyrúbu svojpomocne a dohodli si dátum brigády.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s postupom prác pri výrube drevín na parcele 209/1.
Za prijatie: 5/5 (Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula, Pavol
Vaško)
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
K bodu č. 8) Rôzne a diskusia

V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci k jednotlivým bodom programu a vyjadrili sa
aj k týmto témam:
- oprava odtokových žľabov na ulici – dohoda o dátume opravy,
- návrh na použitie dotácie z environfondu,
- riešenie sťažnosti občanov voči voľne sa pohybujúcim psom,
- úprava cintorína pred sviatkom všetkých svätých a dušičiek,
- príprava hasičského auta na ročnú prehliadku.
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

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 22.10.2021
Uznesenie č. 146
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením dane z nehnuteľností za r. 2021 voči Urbárskej
spoločnosti, pozemkovému spoločenstvu Šandal.
Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o začatí výstavby dreveného altánku pri
OcÚ.
Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s postupom prác pri výrube drevín na parcele 209/1.

V Šandale 22.10.2021
Overovateľ zápisnice:
Vaško Pavol

Mikula Jaroslav

