
                                                   

                                                            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 2020  na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 17.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš
Jurečko.  Privítal  prítomných  poslancov  obce  ako  aj  hosti  /  ospravedlnil  zástupcu  starostu  Ing.
Radovana Lukačejdu/. 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  Jaroslav
Petruš a Emil Tenik, ktorí boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3.   Kontrola  plnenia  uznesenia.  Starosta obce oboznámil  prítomných poslancov,  že uznesenia z
ostatného zastupiteľstva boli splnené. Uznesenie č. 16/2/2020 zo dňa 06. júla 2020 - Spracovanie
žiadosti o odkúpenie pozemku č. CKN 7, o výmere 892 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, na ktorom je postavená budova s popisným číslom 61 v k. ú Andrejová je v priebehu
plnenia.

4.  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2021. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce,  ako aj
návrh rozpočtu obce na rok 2021mali poslanci OZ k dispozícií na preštudovanie. V tomto bode HK
podrobne  prechádzala   návrh  rozpočtu  obce  na  rok  2021,   s  prítomnými  poslancami  prešla
jednotlivé  položky  návrhu  rozpočtu  a  odpovedala  im  na  ich  otázky.  Niektoré  položky  návrhu
rozpočtu porovnala s predchádzajúcim rokom a na záver prítomným poslancom odporučila schváliť
rozpočet na rok 2021 podľa predloženého  návrhu. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce zobralo
obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 

5.  Rozpočet na rok 2021. V tomto bode prítomní poslanci  OZ  jednohlasne schválili rozpočet na
rok 2021 podľa priloženého návrhu. 

6.   Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  HK  na  1.  polrok  2021.  Hlavná  kontrolórka  obce  Ľubica
Divulitová v tomto bode predniesla prítomným  poslancom OZ celý návrh kontrolnej činnosti  .
Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová jednohlasne schválilo  plán kontrolnej  činnosti  HK na 1.
polrok 2021 a poverilo ju výkonom kontrol podľa schváleného plánu.

7.   Audit  obce Andrejová.  Starosta  obce prečítal  prítomným záverečnú správu od audítora  Ing.
Jozefa  Adamkoviča  .  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Andrejová  záverečnú  správu  z  auditu  obce
Andrejová za rok 2019 zobralo na vedomie.

8.  Obecná kronika. Keďže bývala kronikárka obce, už nemá záujem ďalej písať obecnú kroniku,
starosta obce oslovil pani Vieru Jurečkovú, ktorá ponuku na písanie obecnej kroniky prijala. Pani
Viera Jurečková prečítala prítomným návrh zápisu do kroniky za rok 2018. Poslanci jednohlasne
schválili obsah návrhu, ktorý bude zapísaný v obecnej kronike. Za vedenie obecnej kroniky a za
zápisy za rok 2018, obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu v sume 100,- eur v čistom pre pani
Vieru Jurečkovú.
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9.  MOS a projekty z ÚPSVaR. Starosta obce oznámil poslancom, že všetci pracovníci zamestnaní
cez §50j ku koncu roku 2020 končia. Po krátkej diskusii sa poslanci OZ zhodli,  že je potrebné
zamestnať na letné sezónne práce  2 až 4 pracovníkov  cez jednotlivé projekty UPSVaR/§50j a
pod./, čo jednohlasne schválili.  

10. Rôzne. V tomto bode starosta obce oznámil poslancom, že na základe Zbierky zákonov SR -
145/1995 Z.z. znenie 01.10.2020 je ustanovený poplatok za osvedčenie podpisu na listine, alebo na
jej  rovnopise,  za  každý  podpis  na  2,-  eura,  pričom  obec  na  základe  schváleného  sadzobníka
poplatkov vyberala poplatok 1,- Euro za podpis, čo je potrebné zmeniť a dať do súladu zo zákonom.
Po krátkej  diskusií  obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  poplatok  za overenie podpisu v
sume 2,- Eur, v zmysle vyššie uvedeného zákona.

V tomto bode sa poslanci zaoberali aj vysporiadaním pozemkov. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne
schválilo  odkúpenie  parciel  EKN 106/2 a  EKN 104,  LV 845 od vlastníka  Mariána  Kokindu a
odkúpenie  vlastníckeho  podielu  parciel  EKN 114 a EKN 118,  LV 847 od vlastníka  Miroslava
Petruša. Tieto pozemky sa nachádzajú na prístupovej ceste vedúcej k rodinným domom na nižnom
konci obce.

V  bode  rôzne  starosta  oznámil  poslancom,  že  je  možnosť  pri  obecnom  úrade  vytvoriť  novú
pracovnú pozíciu . Je to národný projekt "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých
situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít." Oboznámil prítomných s podmienkami projektu, čo poslanci zobrali na vedomie, a takýto
projekt jednohlasne podporili.

11.  Diskusia. Starosta obce Andrejová informoval poslancov o stave finančných prostriedkov na
všetkých obecných účtoch ku dňu 29. decembra 2020.

V tomto bode prebehala diskusia o využití  vypílených stromov z miestneho cintorína,  ako aj  o
oprave prístupovej panelovej cesty vedúcej na cintorín.   

12. Návrh na uznesenie. Jednotlive uznesenia prečítal starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko,
ktoré boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválené.

13. V závere riadneho obecného zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným poslancom, ako aj
hosťom za účasť na zastupiteľstve, poďakoval za spoluprácu v roku 2020 a ukončil zasadnutie o
19.30 hod.

V Andrejovej, 15. januára 2021

Zapísala: Nataša Trudičová

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Petruš ..............................

                                       Emil Tenik ...................................

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