
                                                    Z á p i s n i c a 
 
z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Andrejová vo volebnom období 2010 - 
2014,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 31.01.2014  o 18.00 hod. v zasadačke  obecného úradu v Andrejovej. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Ďalej na zastupiteľstve bol prítomný aj hlavný kontrolór obce A. Akbari. 
Nikto z verejnosti sa na zasadnutí nezúčastnil. 
 
1.  Schôdzu OZ otvorila, privítala prítomných/ oznámila,že poslanec Jaroslav Petruš sa 
ospravedlnil/,prečítala program a zasadnutie viedla starostka obce p. Milana Gerženiová. 
Program zasadnutia bol upravený a doplnený. Najprv sa prejednával bod č.8 o miestných daniach 
a poplatkoch a potom bod č.7 -rozpočet na rok 2014. Program bol doplnený poslancom 
Jaroslavom Mihalíkom o bod č.10 -návrh na odpočet z dane za vykopove práce pri poruchach na 
obecnom vodovode a p. Oliver Simko navrhol prerokovať platnosť  mandatu poslanca Jaroslava 
Mihalíka -bod č. 11. Po doplnení a úprave programu bol všetkými prítomnými poslancami 
schválený. 
 
2.  Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová , bola  všetkými prítomnými 
poslancami schválená. Za overovateľov zapisnice boli určení poslanci Oliver Simko a Marek 
Lenárt. Tiež boli jednohlasne schválení. 
 
3.  Pri kontrole plnenia uznesení starostka obce prítomným oznámila, že uznesenia č. 
4/12/2013/i a j zo dňa 2.12.2013 nepodpísala z dôvodu, že  účel prenájmu obecných pozemkov 
musí byť najsamprv zverejnený  na obecnej tabuli a pri záujme minimalne dvoch zaujemcov 
musí byť vyhlásená súťaž. Bolo schválené uzavrieť nájomnú zmluvu na obecné pozemky len na 
hospodárskom dvore. 
 
 
4.  Pri prerokovaní žiadosti  o prenájme obecných pozemkoch sa traja poslanci /p. E.Teník, M.         
Lenárt  a J. Mihalik /zhodli, že obecné pozemky sa do prenájmu dávať nebudu a p. Oliver Simko 
sa zdržal hlásovania. 
 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na polrok 2014  bol bez  pripomienok a 
poslanci   ho zobrali na vedomie. 
 
6.  Správu hlavného kontrolóra za  predošle obdobie prečítala starostka obce a všetci prítomní 
poslanci sa zhodli, že hlavný kontrolór obce musí dokladať na  OcÚ zápis o každej vykonanej 
kontrole/doteraz to nerobil/. Kontrolór obce poukázal na  nesprávne vyberanie dani obcou  za 
pozemky /približne 80 vlastníkov/. 
 
7.  VZN  o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  pre rok 2014 bol schválený s tým, že  miestne dane z nehnuteľnosti sa zvýšovať 
nebudu, budu len zvýšené poplatky za vodu , komunálny odpad a psa , tak ako to bolo schválené 
na decembrovom zástupiteľstve.Toto VZN bolo schválene tromi poslancami /J. Mihálik, M. 
Lenárt a E. Tenik/ a poslanec O. Simko bol proti. 



 
8.  Rozpočet na rok 2014 bol tromi poslancami schválený /E. Tenik, J. Mihálik a M. Lenárt/ a 
jeden poslanec bol proti/ O. Simko/. 
 
9.  Paušálne cestovné náhrady pre starostku obce v sume 100,- eura za mesiac boli tromi 
poslancami schválené /E. Tenik, M. Lenárt a J. Mihálik/ a poslanec O. Simko bol proti. Stravne 
na rok 2014  schválené nebolo. 
 
10. V doplnenom bode  bolo poslancom J. Mihalikom navrhnuté, aby  kopanie zeminy pri 
poruche na obecnom vodovode bolo ohodnotené 2,- eurami na hodinu a suma by sa dala odrátať 
z daňovej povinnosti občana obce.Traja poslanci súhlasili /M. Lenárt, J. Mihálik a E. Teník/ a 
jeden bol proti/O. Simko/. 
 
11. V ďalšom doplnenom bode poslanec O. Simko upozornil hlavného kontrolóra obce a 
starostku obce ,aby konali vo veci prešetrenia platnosti mandátu poslanca Jaroslava Mihalika a 
zistili v akom je to stave. 
 
12. V bode rôzne sa neprejednávalo nič. 
 
13. Do diskúsie sa prihlásil poslanec O. Simko, ktorý žiadal  starostku aby mu predložila papier, 
kto je majiteľom vodovodu v obci Andrejová   a ešte upozornil na psa , ktorý je vraj u 
Jurkaninových a túla sa po obci. Starostka mu odpovedala ,že list vlastníctva k obecnému 
vodovodu neexistuje, ale na základe analýzy dostupných materiálov a vypracovanej správy  bol 
verejný vodovod zahrnutý do majetku obce Andrejová. Znova zdôraznila, že verejný vodovod je 
obecný. 
 
14. Návrh na uznesenie prečítala pani starostka, ktorý bol všetkými prítomnými poslancami 
schválený. 
 
15. Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie  OZ o 20.30 hod. 
 
 
 
 
V Andrejovej, 11.02.2014 
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ....................................................... 
 
 
 
 
Overovatelia: Oliver Simko ................................................................. 
 
                      Marek Lenárt ................................................................. 
 
 
 
 



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


