
                                                    Z á p i s n i c a  
 
napísana z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie  
2018 - 2022, konaného dňa 28. decembra 2018 na obecnom úrade v Andrejovej o 15.30 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1.  Riadne zasadnutie otvoril, prítomných privítal starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko. 
Privítal všetkých poslancov, hlavnú kontrolórku obce a aj zapisovateľku. Prečítal program 
zasadnutia, ktorý bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 
 
2.  Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami 
jednohlasne schválená.  Za overovateľov zapisnice boli určení Ing. Radovan Lukačejda a Emil 
Tenik. Tiež boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 
 
3.  Kontrola plnenia uznesenia. Starosta obce oznámil prítomným, že uznesenia z ostatného 
riadného zasadnutia boli splnené. 
 
4.  Stanovisko HK obce. Starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko prečítal prítomným stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre našu obec na rok 2019. 
 
5.  Rozpočet na rok 2019. Všetkým poslancom obce Andrejová bol rozpočet obce doručený tri dní 
pred zasadnutím .Starosta na zasadnutí prechádzal spolu s poslancami celý rozpočet a vysvetlil im 
niektoré položky  rozpočtu v príjmovej aj vydavkovej  časti. Po krátkej diskusii bol rozpočet    na 
rok 2019 všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 
 
6.  Príprava podujatia. V tomto bode starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko navrhol poslancom 
prípraviť obecnú zabijačku. Všetci poslanci sa jednohlasne zhodli  na dátume 23. február 2019. 
Pred podujatím sa ešte poslanci stretnú, rozdelia si úlohy a dohodnú sa na ďalšom postupe. 
 
7.  Klub dôchodcov. Klub dôchodcov v Andrejovej  organizuje posedenie našich dôchodcov v 
mesiasi január 2019 a požiadali starostu obce o príspevok. Starosta navrhol sumu 150,- eur, ktorá 
bola všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválená. 
 
8.  Sociálny fond. Starosta obce informoval prítomných o výške finančných prostriedkov na účte 
sociálny fond. Po krátkej diskusii sa všetci prítomní poslanci jednohlasne zhodli na čiastke 20,-eur 
na jedného zamestnanca za  polrok. 
 
9.  Rôzne. V tomto bode bol prerokovaný plán kontrolnej činnosti HK na rok 2019, ktorý prečítal 
starosta obce Andrejová. 
Ďalej bol navrhnutý a  jednohlasne všetkými prítomnými poslancami schválený poplatok za 
hrobové miesto v sume 3,- eur na rok za jedno hrobové miesto. 
Taktiež sa všetci prítomní poslanci jednohlasne zhodli, že je potrebné doplniť verejné osvetlenie v 
našej obci a to pri rodinnom dome pani Haninčikovej a na ulici za potokom Andrejovka  okolo 
domu č. 84./Poslanci navrhli zakúpiť 3 ks osvetlenia/. 
Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili cestoné náhrady pre starostu obce Andrejová a to v 
sume 100,- eur za mesiac.  
Starosta obce informoval prítomných poslancov o nevyhovujúcej ceste k domu č. 88 /pána Maxina/. 
Poslanci sa zhodli na tom, že je tam zlý prístup a bude sa to riešiť v priebehu roka. 
 
 



 
Poslanci sa tiež dohodli a jednohlasne odsuhlásili, že dane a poplatky na rok 2019 sa meniť nebudú. 
Nakoniec preberali výrub stromov okolo cesty na cintorín, a zhodli sa, že zatiaľ ich treba iba orezať. 
 
10. Diskusia. V tomto bode navrhli starostovi obce zakúpiť  k domu domu smútku vonkajšií 
popolnik.Taktiež navrhli zakúpiť na cintorín do marnice naradie / fúrik, lopaty, motyky a pod./ 
 
11. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostu obce Ing. Radovan Lukačejda a ten bol všetkými 
prítomnými poslancami jednohlasne schválaný. 
 
12. Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na riadnom obecnom 
zastupiteľstve a ukončil zasadnutie o 17.30 hod. 
 
 
 
 
V Andrejovej, 02. januára 2019 
 
 
 
 
Zapísala: Nataša Trudičová ............................... 
 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Radovan Lukačejda ........................................... 
 
                              Emil Tenik ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ............................................................... 
                                                                                                      Mgr. Tomáš Jurečko 
                                                                                                               starosta obce   
 
                      


