
                                                 
                                                         Z á p i s n i c a 
 
z riadného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2014-2018, 
konaného dňa 10. augusta 2016 o 18.00 hod. na obecnom úrade v Andrejovej. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1.  Riadne zasadnutie OZ otvorila, prítomných privítala, prečítala program a zasadnutie viedla 
starostka obce Mgr. Milana Gerženiová. Z navrhnutého programu boli vypustené body č. 6 - 
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce a č. 7-Záverečný účet obce/  schválenie/, pre neúčasť HK 
na zasadnuti. Následne bol upravený progran jednohlasne schválený. 
 
2.  Za zapisovateľku bola  navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami 
schválená. Za  overovateľov boli určení Ing. Radovan Lukačejda a Marek Lenart. Tiež boli 
všetkými prítomnými poslancami schválení. 
 
3.  Uznesenia z ostatného zasadnutia boli splnené. 
 
4.  Lysaňa - pripravu a realizáciu výstupu na Lysaňu si poslanci a starostka rozdelili. Dohodli sa na 
deň 10. september 2016 so zrazom o 11.00 hod. pred Obecným úradom v Andrejovej. 
 
5.  Regulácia potoka - je  pripravovaná výzva protipovodňovej ochrany o ktorej informoval 
prítomných  Ing. Radovan Lukačejda. Stanovisko všetkých poslancov obecného zastupiteľstva bolo 
súhlasné. 
 
6.  Stanovisko k záverečnému účtu obce - neprítomný HK 
 
7.  Schválenie záverečného účtu - neprítomný HK 
 
8.  Verejná schôdza - starostka oznámila poslancom, že je potrebné zrealizovať verejnú schôdzu 
občanov obce Andrejová. Po krátkej debate sa zhodli na dátume 15. október 2016 o 15.00 hod. 
 
9.  Interpelácie poslancov - Ing. Radovan Lukačejda sa informoval o stave platenia dane z 
nehnutelnosti občanov obce. Starostka podala krátku informáciu o neplatičoch. 
 
10. V bode rôzne starostka navrhla odmenu za písanie zápisnic p. Nataši Trudičovej. Poslanci sa  
zhodli a jednohlasne  odsuhlásili sumu 400,- eur jednorazovo. 
Starostka ďalej otvorila debatu ohľadom odmien poslancov, keďže  jej už niektorí z ních 
pripomenuli, že za tento rok už im odmeny patria. Zhodli sa na tom, že odmeny budú v takej výške 
ako v predchádzajucom období , ale budú vyplácané len raz ročne a to ku koncu kalendarného roka, 
takže uznesenie k tomúto bodu bude prijaté na ďalšom zastupiteľstve. 
 
11. Diskusia - v diskusii nevystupil nikto, včetko bolo riešené počas zasadnutia. 
 
12. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostky Mgr. Tomáš Jurečko a bol všetkými prítomnými 
poslancami schválený. 
 
13. V závere starostka  poďakovala za účasť prítomným a zasadnutie  ukončila o 20.00 hod. 
 
 
 



 
V Andrejovej, 17. augusta 2016 
 
Zapisovateľka: Nataša Trudičová 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Radovan Lukačejda ............................................ 
 
                              Marek Lenart ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
                                                                                      ......................................................... 
                                                                                                Mgr. Milana Gerženiová 
                                                                                                         starostka obce 


