Zápisnica
z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2014-2018,
konaného dňa 07.októbra 2016 o 17.00 hod. na obecnom úrade v Andrejovej.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Riadne zasadnutie OZ otvorila, prítomných privítala, prečítala program a zasadnutie viedla
starostka obce Mgr. Milana Gerženiová. Navrhnutý program bol prítomnými poslancami
jednohlasne schváleny.
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovateľov boli určení Mgr. Tomáš Jurečko a Emil Tenik. Tiež boli všetkými
prítomnými poslancami schválení.
3. Uznesenia z ostatného zasadnutia boli dva - jedno bolo splnené a druhe sa plní.
Uznesenie č. 5/3/2016a- podujatie Výstup na Lysaňu dňa 10.09.1016 splnené a uznesenie č.
5/3/2016b -verejná schôdza pre občanov obce, zmenený dátum z 15.10.2016 na 19.11.2016 sa plní.
4. Stanovisko HK - keďže hlavný kontrolór obce A. Akbari zase nebol prítomný na zastupiteľstve
jeho stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015 prečítala starostka obce, ktorého záver znel
"Po zapracovaní pripomienok odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh záverečného
účtu obce scháliť bez výhrad."
5. Záverečný účet -keďže poslanci predlohu záverečného učtu mali k dispozícii a nemali žiadne
pripomienky starostka dala návrh za jeho schálenie. Tento bol prítomnými poslancami jednohlasne
schválený bez výhrad.
6. Verejná schôdza - po kratkej porade sa starostka s poslancami zhodli na dátume 19.novembra
2016. Starostka navrhla aby na verejnej schôdzi informacie o diani obecného zastupiteľstva
predložili aj poslanci a to takto: aktivity obce a OZ od začiatku volebného obdobia - zástupca
starostky Mgr. Tomáš Jurečko, a ciele a perspektívy do budúcna - Ing. Radovan Lukačejda.
7. Zásady odmeňovania - zásady vypracovala a na OZ prečítala starostka obce. Po krátkej debate a
vysvetlení niektorých bodov boli tieto jednohlasne schválené.
8. Úprava rozpočtu - prečítala starostka obce, vysvetlila čiastky ktoré boli upravené /prieskumné
územie, dotácie-voľby, decentralizácia, DPO a §54,/ v príjmovej časti a vo výdavkovej časti
spomínané datácie ,odmeny poslancov a zamestnancov mimo pracovného pomeru ako aj presun
finančných prostriedkov 3.000,- eur s kapitoly 0640-ver. osvetlenie na kapitolu 0620-rozvoj obce.
Tento úpravený rozpočet bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
9. Odmeny poslancov - boli navrhnuté tak ako je to uvedené v zásadach o odmeňovní poslancov,
teda po 400,- eur poslanci a 600,- eur zástupca starostky. K týmto odmenám boli navrhnuté aj
mimoriadné odmeny po 200,- eur pre poslancov Emila Tenika a Mareka Lenárta za prácu pri
odstasňovaní poruch na obecnom vodovode. Tieto odmeny boli všetkými prítomnými poslancami
jednohlasne schválené.
10. Rôzne - starostka oznámila poslancom, že zakúpila čerpadlo na vodu pretože bolo nutné
vyčerpať vodu v starej škole, bola tam zaplávená pivnica.
Na otázky poslancov o stave nájomného v starej škole/stolárska dieľňa/ starostka odpovedalá, že

pán Salasovič nájomné plati formou prác .
Tiež ich informovala, že do konca roka má zhotoviť do posilňovne nové vchodové dvere, prahy a
skrinku do výklenku.
Ďalší problem ktorý sa vyskytol v obci je znovu zničené oplotenie ihriska v Maliňaku kravami pána
Akbariho. Pán Jurečko oznámil prítomným ,že zavolal policiu na zdokumentovanie tejto škody a
vyzval starostku obce, aby zabezpečila firmu ,ktorá by vyčíllila škodu a taktiež ,aby listom vyzvala
spoločnosť Akbaries s.r.o. k prijatiu opatrenia k zamedzeniu týchto škôd ako aj zamedzeniu škôd
pri oddychovej zóne -Sidanka. Taktiež poslanci žiadali starostku obce ,aby v tejto výzve vyzvala
pána Akbariho k okamžitému odstaneniu brány na ceste vedúcej k hospodárskemu dvoru.
V tomto bode ešte poslanci upozornili starostku obce, že ľudia ktorí pracujú na MOS v obci si
neplnia svoje povinnosti a nedodržujú pracovnú dobu.
11. Diskusia - pán Tomáš Jurečko oznámil prítomným, že sa rozprával s pánom Jánom Božikom
ohľadom prekopania rygolu cez cestu okolo domu smútku. Je tam možne kedykoľvek kopať.
12. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce a bol všetkými prítomnými poslancami schválený.
13. v závere starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila o 19.30 hod.

V Andrejovej 26.októbra 2016
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ..............................................

Overovatelia: Mgr. Tomáš Jurečko ..............................................
Emil Tenik ...................................................

..............................................................
Mgr. Milana Gerženiová
starostka obce

