
       
                                                             Z á p i s n i c a 

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebne obdobie 2018 -
2022, konaného dňa 28. októbra 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  Jaroslav
Petruš a Marek Lenart. Ktorí boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.

3.  Kontrola plnenia uznesenia.  Uznesenia boli splnené, nesplnené uznesenia sú v priebehu plnenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová zobralo správu o kontrole plnenia uznesení na vedomie.

4.   Realizácia  výstavby  chodníka  na  obecnom cintoríne.  V  tomto  bode  poslanci  diskutovali  o
možnosti výstavby a realizácie chodníka na miestnom cintoríne v Andrejovej. Po krátkej diskusii sa
všetci poslanci jednohlasne zhodli a schválili výstavbu chodníka na obecnom cintoríne.

5.  Príspevok pre klub dôchodcov. Po návrhu starostu obce Mgr. Tomáša Jurečka , v  tomto bode
poslanci  obecného  zastupiteľstva  v  Andrejovej  jednohlasne   odsúhlasili   príspevok  pre  klub
dôchodcov v Andrejovej a to vo výške 300,- eur.  

6.  Ročné odmeny poslancom OZ a pracovníčke obce. V tomto bode obecné zastupiteľstvo obce
Andrejová jednohlasne schválilo ročné odmeny pre poslancov OZ a pracovníčku obecného úradu v
Andrejovej v čistom následovne:
- Ing. Radovan Lukačejda - zástupca starostu obce       600,- eur
- Emil Tenik - poslanec OZ                                            500,- eur
- Marek Lenart - poslanec OZ                                        500,- eur
- Jaroslav Petruš - poslanec OZ                                      500,- eur
- Ján Kleban - poslanec OZ                                            500,- eur
- Nataša Trudičová - pracovníčka OcÚ                          400,- eur

7.  Rôzne. V tomto bode poslanci diskutovali o poškodenej Sidanke, ktorá sa nachádza na dolnom
konci obce Andrejová.
Tiež tu bol prednesený návrh zo strany starostu obce, o doplnení osvetlenia na miestnom cintoríne. 
Po krátkej diskusii sa poslanci jednohlasne dohodli a jednohlasne schválili zakúpenie a osadenie
elektrických solárnych lámp na obecnom cintoríne v Andrejovej.

8.  Diskusia. Diskusia prebehla pri jednotlivých prejednávaných bodoch. 

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



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

V Andrejovej, 30. októbra 2022

Zapísala: Nataša Trudičová

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

                       Marek Lenart ...........................................

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


