
                                                                  Z á p i s n i c a

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2018 - 
2022, konaného dňa 30. decembra 2019 na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 17.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.  Riadne zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko. Privítal 
prítomných poslancov OZ  ako aj HK obce pani Ľubicu  Divulitovú. Prečítal program zasadnutia 
OZ uvedený v pozvánke, ktorý bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

2.  Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Nataša Trudičová, ktorá bola všetkými prítomnými 
poslancami jednohlasne schválená. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Emil Tenik a 
Jaroslav Petruš, ktorý boli všetkými prítomnými poslancami  OZ jednohlasne schválení.

3.  Kontrola plnenia uznesenia. Starosta obce  oznámil všetkým prítomným poslancom, že 
uznesenia z ostatného zastupiteľstva zo dňa 29. novembra 2019 / spracovať žiadosť o odkúpenie, 
zámenu alebo ako transfer pre Grec. kat. cirkev, farnosť Andrejová s jednotlivými možnosťami za 
pozemky nachádzajúce sa pri starej škole ako aj spracovať žiadosť o dotáciu na vypracovanie     
doplnenia územného plánu obce/ sú v priebehu plnenia.

4.  Úprava rozpočtu za rok 2019. Starosta obce prítomných poslancov podrobne informoval o 
úprave rozpočtu za rok 2019. Nechal poslancom k nahliadnutiu upravený rozpočet a podrobne im 
vysvetlil jednotlive položky. Po krátkej debate upravený rozpočet za rok 2019 bol všetkými 
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

5.  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2020. Starosta obce prečítal všetkým prítomným 
poslancom  vypracované stanovisko hlavnej kontrolórky obce pani Divulitovej. Spoločne prešli  
jednotlive body, ako aj položky navrhnutého rozpočtu a následne  stanovisko hlavnej kontrolórky k 
rozpočtu na rok 2020  vzali všetci prítomní poslanci na vedomie.

6.  Rozpočet na rok 2020. V tomto bode starosta obce prešiel jednotlivé položky návrhu rozpočtu na
rok 2020 a to príjmové a výdavkové, ktoré podrobne poslancom vysvetlil a po krátkej diskusií bol   
rozpočet na rok 2020 podľa priloženého návrhu všetkými prítomnými poslancami jednohlasne 
schválený.

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok
2020 prečítal starosta obce a ten bol bez výhrad všetkými prítomnými poslancami jednohlasne 
schválený. 

8.   Všeobecne záväzné nariadenie. V tomto bode prebehla diskusia medzi prítomnými, kde starosta 
prítomných poslancov informoval  o výbere dani v našej obci a zameral sa hlavne na informácie o 
výbere poplatku za komunálny odpad. Starosta obce poslancov OZ informoval o tom, že po 
preštudovaní si podkladov zistil, že už dlhšiu dobu sú vyššie náklady na vývoz komunálneho 
odpadu, ako sú príjmy za poplatky za vývoz komunálneho odpadu od občanov. Z čoho vyplýva, že 
obec dopláca na vývoz komunálneho odpadu. Taktiež v tomto bode prítomných informoval, že 
poplatky za vývoz komunálneho odpadu sa budu u zberových spoločností zvyšovať, ako to už bolo 
avizované na poslednom obecnom zastupiteľstve na základe informácií poskytnutých od zberových 



spoločností. Starosta obce prítomným poslancom prečítal návrh VZN č. 1/2019 a po krátkej diskusií
bolo jednohlasne všetkými prítomnými poslancami prijaté "Všeobecné záväzné nariadenie č. 
1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Andrejová", s účinnosťou od 01.01.2020.

9.  Spoločná úradovňa. V tomto bode  starosta oboznámil všetkých prítomných o zmenách, ktoré sa 
udiali v poslednom období na Spoločnej úradovni obcí okresu Bardejov. Starosta obce prítomným 
poslancom vysvetlil, že doposiaľ bola spoločná úradovňa obcí pod obcou Sveržov, ale od 01. 
januára 2020 sa to zmení na základe hlasovania starostov obcí združených v Spoločnej úradovni 
obci okresu Bardejov, kde do funkcie štatutára spoločného obecného úradu bola zvolená starostka 
obce Richvald a z tohto dôvodu aj spoločná úradovňa obcí bude pod záštitou obce Richvald. Na 
stretnutí starostov obcí okresu Bardejov bola schválená aj nová zmluva o zriadení spoločného 
obecného úradu,   uzatvorená na základe §20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie 
územné celky, ako aj organizačný poriadok spoločného obecného úradu. Na základe vyššie 
uvedených dôvodov je potrebné, aby každá účastnícka obec, ktorá chce byť súčasťou spoločného 
obecného úradu nechala schváliť túto zmluvu a organizačný poriadok na svojich zastupiteľstvách. 
Po tomto vysvetlení zmluvu, ako aj organizačný poriadok  spoločného obecného úradu  všetci 
prítomní poslanci jednohlasne schválili.

10. Sociálny fond. Použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu zamestnancov Obecného 
úradu v Andrejovej bolo jednohlasne schválené všetkými prítomnými poslancami v sume 40,- Eur 
na jedného zamestnanca za rok. 

11. Obecná zabíjačka. V tomto bode poslanci OZ po krátkej diskusií jednohlasne schválili obecnú 
akciu „Obecná zabíjačka“, ktorá sa má konať v sále kultúrneho domu, s termínom konania dňa 08. 
februára 2020 a so začiatkom o 15:00 hod. 

12. V bode rôzne starosta obce prítomných oboznámil s tým, že na obec bolo doručené oznámenie, 
o poskytnutí dotácie  na výstavbu hasičskej zbrojnice a to v sume 30 000,- Eur. 

V tomto bode starosta obce prítomných poslancov informoval o anonymnom podnete, ktorý bol 
doručený na obecný úrad dňa 18. decembra 2019 a týkal sa podnetu  na rodinu Mihalikovú  č. 105 k
užívaniu rodinného domu bez kolaudačného rozhodnutia. Znenie anonymného podnetu starosta 
prítomným poslancom prečítal. Starosta obce prítomných oboznámil s postupom  preverenia tohto 
anonymného podnetu. 

Starosta obce v tomto bode podal prítomným informácie o pokračujúcom projekte "Andrejová - 
rekonštrukcia vodovodu", týkajúceho sa rekonštrukcie obecného vodovodu.

Taktiež v tomto bode starosta poskytol informácie o finančných prostriedkoch na jednotlivých 
účtoch obce Andrejová a prečítal prítomným zoznám o neplatičoch, ktorý bol spracovaný ku koncu 
roka 2019.

V závere tohto bodu starosta prítomným poslancom predniesol požiadavku na zvýšenie mesačných 
paušálnych cestovných náhrad  a to na sumu 200,- eur mesačne v čistom. 
Po krátkej diskusii všetci prítomní poslanci navrhnutú sumu jednohlasne schválili.

13. Diskusia. V tomto bode sa medzi prítomnými diskutovalo o možnosti vymeniť staré autobusové
zastávky , ktoré sú už v dezolátnom stave za nové a taktiež prebehla diskusia ohľadom domu 



smútku, v ktorom je potrebné doplniť nepostačujúce osvetlenie a taktiež je potrebné doplniť 
stoličky a lavičky v dome smútku.

14. Uznesenie. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostu obce Andrejová Ing. Radovan 
Lukačejda a ten bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.  

15. Na záver starosta obce. Mgr. Tomáš Jurečko poďakoval všetkým prítomným za účasť   na 
riadnom obecnom zastupiteľstve a ukončil zasadnutie OZ o 19.30 hod.

V Andrejovej, 08. januára 2020

Zapísala: Nataša Trudičová .............................................

Overovatelia: Emil tenik .................................................

                       Jaroslav Petruš .........................................

                                                                                                ...............................................................
                                                                                                Mgr. Tomáš Jurečko - starosta obce       


