Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2018 2022, konaného dňa 30. novembra 2020 na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 17.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listina.
1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko.
Privítal prítomných poslancov /ospravedlnil poslanca 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 Ján Kleban 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. Žiadosť o odkúpenie pozemku. Starosta obce prečítal žiadosť od občana Nikolu Simka, ktorá bola osobne
doručená na obecný úrad /aj znalecký posudok/ dňa 06. októbra 2020. Po krátkej diskusií všetci prítomní
poslanci hlasovaním jednohlasne rozhodli, že neschvaľujú odpredaj obecného pozemku pánovi Nikolovi
Simkovi.
5. Klub dôchodcov. V tomto bode starosta obce prítomným poslancom predniesol žiadosť od miestneho
klubu dôchodcov týkajúcu sa príspevku na činnosť a chod klubu dôchodcov. Po krátkej diskusií všetci
prítomní poslanci jednohlasne schválili príspevok pre klub dôchodcov pri obecnom úrade v Andrejovej v
sume 200,- eur.
6. Ročné odmeny. Ročné odmeny poslancom a pracovníčke obecného úradu poslanci OZ schválili v čistom
následovne:
1. Ing. Radovan Lukačejda - zástupca starostu
450,- eur
2. Emil Tenik - poslanec
400,- eur
3. Marek Lenárt - poslanec
250,- eur
4. Jaroslav Petruš - poslanec
400,- eur
5. Ján Kleban - poslanec
400,- eur
6. Nataša Trudičová - pracovníčka OcÚ
400,- eur
7. Sociálny fond. V tomto bode starosta obce prítomných poslancov informoval o stave finančných
prostriedkov na obecnom účte Sociálny fond /suma 2.267,01 eur/. Hlavná kontrolórka obce pani Ľubica
Divulitová následne v krátkosti vysvetlila poslancom použitie takýchto finančných prostriedkov z tohto účtu.
Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová navrhlo a následne hlasovaním schválilo použitie finančných
prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov obecného úradu vo výške 5,- eur za každý odpracovaný
mesiac. Tieto finančné prostriedky budu zamestnancom vyplatené vo forme nákupných poukážok.
8. Rôzne. V tomto bode starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zámer obce o zámenu obecného
pozemku CKN 243 za pozemok CKN 246, ktorého majiteľom je Ján Kleban. Výmena obecného pozemku by
mala byť v adekvátnej výmere s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve Jána Klebana. Dôvodom zámeru obce o
zámenu týchto pozemkov je, že na pozemku CKN 246 je vybudovaná vodovodná šachta obecného vodovodu
vedúceho na miestny cintorín, a nedávno bola cez tento pozemok vybudovaná prístupová cesta vedúca k
športovému ihrisku. Po krátkej diskusií poslancov obecného zastupiteľstva bol tento návrh zámeru o zámenu
pozemkov poslancami jednohlasne schválený.
-1-

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ukončením stavebných prác na I. Etape
„rekonštrukcie obecného vodovodu Andrejová“. Po spracovaní a zdokladovaní všetkých požadovaných
dokladov na Environmentálny fond v Bratislave boli na grantový účet obce poukázané finančné prostriedky,
ktoré na grantový účet obce boli poukázané dňa 23. novembra 2020. Týmito finančnými prostriedka bola
dňa 24. novembra 2020 uhradená faktúra firme Schott, s.r.o., Bard. Nová Ves za vykonané práce v rámci
projektu „Andrejová – rekonštrukcia vodovodu“. Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaný aj o
tom, že dňa 05. novembra 2020 bola uhradená firme Schott, s.r.o. aj 5% spoluúčasť obce pri projekte
„Andrejová – rekonštrukcia vodovodu“.
Ďalej v tomto bode ešte poslanci odsúhlasili poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie balíčkov pre
spoluobčanov našej obce pri príležitosti sviatku "Sv. Mikuláša", ktoré budú rozdané v našej Cerkvi.
V tomto bode starosta obce Andrejová navrhol prítomným poslancom výmenu plynového kotla v budove
obecného úradu vzhľadom na terajšie vysoké náklady spojené s vykurovaním obecného úradu. Po krátkej
diskusií prítomní poslanci navrhli poslancovi Emilovi Tenikovi, zistiť cenu nového plynového kotla, a potom
sa rozhodne o výmene plynového kotla v budove obecného úradu.
9. Diskusia.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich prácach na výstavbe požiarnej zbrojnice.
V tomto bode vystúpil poslanec Ján Kleban, ktorý navrhol obecnému zastupiteľstvu zakúpiť novú bubnovú
kosačku vzhľadom k rozsahu obecných plôch, ktoré je potrebné udržiavať a kosiť.
Poslanec Ján Kleban sa v tomto bode informoval o prebiehajúcom projekte týkajúceho sa doplnenia
územného plánu obce Andrejová.
10. Návrh na uznesenie. Jednotlive uznesenia prečítal starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko, ktoré
boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
11. Na záver riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom,
ako aj hlavnej kontrolórke obce za účasť na zastupiteľstve a ukončil zasadnutie o 19.00 hod.
V Andrejovej, 09. decembra 2020
Zapísala: Nataša Trudičová
Overovatelia zápisnice: Ján Kleban ..............................
Emil Tenik .............................

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