
            

                                                           Z á p i s n i c a 

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2018 -
2022, konaného dňa 20. júla 2022 na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 18.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš
Jurečko.  Privítal  prítomných  poslancov  obecného  zastupiteľstva.  Prítomným  prečítal  program
zasadnutia  uvedený  v  pozvánke  na  obecné  zasadnutie.  Program  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. Tiež boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.

3.   Kontrola  plnenia  uznesenia.  Uznesenie  č.  09/03/2022  -  príspevok pre  DPO SR je  splnené,
ostatné nesplnené uznesenia sú v priebehu plnenia. Prítomní poslanci zobrali informáciu o plnení
uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva na vedomie.

4.   Určenie  počtu  volebných obvodov.  Starosta  obce  Andrejová   Mgr.  Tomáš  Jurečko prečítal
prítomným poslancom zákon o voľbách, a následne OZ v Andrejovej určilo v súlade s § 11 ods. 3
zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods.3, zák.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022, a pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva, pre volebné obdobie 2022 - 2026, že obec Andrejová tvorí jeden viac mandátový
volebný obvod. Pre voľby starostu, pre volebné obdobie 2022 - 2026, tvorí obec Andrejová jeden
jedno-mandátový volebný obvod.

5.  Určenie rozsahu funkcie starostu na ďalšie volebné obdobie /úväzok/. V tomto bode obecné
zastupiteľstvo obce Andrejová jednohlasne určilo v súlade s § 11 ods.4, písm. i/ zák. č. 369/1990
Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie 2022 - 2026 úväzok
starostu obce v rozsahu 1,0 /t.z. v plnom rozsahu 100%/.

6.  Určenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie.  Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová
jednohlasne  v súlade s § 11 ods. 3, zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 9 ods.3, zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí znení
neskorších predpisov,  pre voľby do orgánov samosprávy obcí,  ktoré sa  uskutočnia  29.  októbra
2022, a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Andrejová pre volebné obdobie 2022 -
2026 určuje 5 volených  poslancov obecného zastupiteľstva v obci Andrejová.

7.  Lysaňa - určenie dátumu podujatia. Po krátkej diskusii sa poslanci obecného zastupiteľstva obce
Andrejová predbežne  dohodli a schválili zorganizovanie turistického pochodu "Výstup na Lysaňu"
s termínom konania dňa 3.septembra 2022 alebo 10. septembra 2022 v závislosti od počasia. V
prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie na náhradný termín.

8.  Rôzne. V tomto bode informoval starosta obce prítomných poslancov, že dňa 9. augusta 2022
bude  vykonaný  štátny  stavebný  dozor  na  pozemku  p.  Marty  Haninčikovej,  Andrejová  č.  50,
ohľadom   nezákonne  vybudovanej  kanalizačnej  prípojky.  Podnet  bol  podaný  jej  susedou  p.
Gajdošovou.



9.  Diskusia. Starosta  oboznámil prítomných poslancov o zamestnaní pracovníkov a to pracovníka
p. Mihalika Vladimíra a troch brigadníkov /Halaj Jakub, Halaj Jozef a Kristián Medvedz/.

V tomto bode informoval prítomných poslancov o vyúčtovaní dotácie poskytnutej z prostriedkov
DPO SR pre rok 2022. /Bolo zakúpene  plávajúce čerpadlo PH 1200 BS v hodnote 1.600,-eur./
V závere diskusie starosta obce informoval  poslancov o stave konania týkajúceho sa územného
plánu obce Andrejová – zmeny a doplnky č.1.
V tomto bode poslanec OZ p. Ján Kleban ešte navrhol preskúmať novopostavenú stavbu na rómskej
osade, ktorá sa nachádza pri dome p. Čecha Jána.

10.  Návrh  na  uznesenie.  Jednotlivé  uznesenia  prečítal  prítomným  poslancom  starosta  obce
Andrejová  Mgr.  Tomáš  Jurečko,  ktoré  boli  všetkými  prítomnými  poslancami  jednohlasne
schválené.

11. Na záver riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Andrejová, starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie o 19.00 hod.

V Andrejovej, 16.augusta 2022

Zapísala: Nataša Trudičová

Overovatelia: Emil Tenik .................................................

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

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


