Zápisnica
z riadného zasadnutia Obecnoho zastupiteľstva obce Andrejová vo volebnom období 2010 2014, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.12.2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
vAndrejovej.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Schôdzu OZ otvorila, privítala prítomných, prečítala program a zasadnutie viedla starostka
obce p. Milana Gerženiová. Program bol všetkými prítomnými poslancami schválený.
2. Za zapisovateľku bola zvolená p. Nataša Trudičová a za overovateľov zapisnice poslanec Emil
Tenik a Jaroslav Mihálik. Pán Oliver Simko sa zdržal hlasovania.
3. Pri kontrole plnenia uznesení sa poslanci zhodli ,že uznesenie č. 4/6/2012 v znení ako bolo
zapisané: upozorniť p. Iľka a p. Klebana aby zabezpečili odtok dažďovej vody z pred svojich
pozemkov bolo splnené.
4. Starostka obce oboznámila poslancov so záverečnou správou a opatreniami vládneho
auditu SFK zameraného na dotáciu poskytnutú na realizáciu I.realizačného projektu. Vysvetlila
podrobne závery vladného auditu, každy jeden nedostatok, odporučanie a prijaté opatrenia.V
prijatých opatreniach bolo aj opatrenie : aktualizovať vnútornú smernicu o finančnej kontrole a
smernicu o verejnom obstarávaní s ktorými starostka poslancov obaznámila.
5. Prečítala návrh na úpravu rozpočtu za rok 2013, ku ktorému sa poslanci vyjadryli a bola
všetkými prítomnými poslancami schválena.
6. Predložila návrh rozpočtu na rok 2014 na pripomienkovanie pred jeho zverejnením. Prečitala
im predpokladaný príjem aj výdaj na rok 2014. Tieto položky by mali byť upresnené na
januárovom zastupiteľstve.
7-9. Ďalej starostka predložila návrh VZN o miestných daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014, v ktorom sa zvýšuje daň za
pozemky v priemere o 0,2 %, daň zo stavieb o 0,02%, daň za psa na 9,- eur, poplatok za
komunálne odpady na 10,- eur na rok pre fiz. osobu a 25,- eur na rok pre práv. osoby a
podnikateľov. Ďalej sa zvýšuje poplatok za vodu na 20,- eur na rok pre fiz. osoby, 25,- eur na rok
pre Potraviny a Pohostinstvo , a 100,- eur na rok pre Palenicu. Ostatné miestne a správne
poplatky v obci sa v podstate nemenili. Okrem poslanca Olivera Simka jej návrh bol ostatnými
prítomnými poslancami schválený.
10. Návrh na schválenie odmien poslancom za druhý polrok 2013 roku, tu sa poslanci s
návrhnutými odmenami od p. starostky nezhodli.Starostka obce navrhovala aby odmeny boli
diferencované podľa zásluh, sčím nesúhlasil p. O Simko, že odmeny nie su za manuálnu prácu
ale za účasť na OZ. Nakoniec poslanci schválili odmeny každému rovnako po 200,- eur.
11. Bolo jednohlasne zrušené uznesenie č. 10/2010 na základe protestu prokurátora /ohľadom
predaja pozemku p. Lukačejdovej/.

12. Návrh od p. starostky na zrušenie uznesenia č. 3/2/2012 / o jej cestovnom/ nebolo zrušené.
Dvaja poslanci boli za zrušenie, jeden sa zdržal - J.Petruš a pán O. Simko bol proti.
13.Oprava kuchyne v KSB bola jednohlasne schválená.
14. Prerokovanie žiadosti o prenájme obecných pozemkoch na poľovnícke účely poľ. združeniu
Jatnik-Andrejová bol s pripomienkami p. O. Simka schválený.
15. Rôzne- tu starostka oboznamila poslancov , že obecný vodovod bol na základe interných
dokladov zaučtovaný do majetku obce Andrejová, pozemky ktoré boli na LV Politická obec
Andrejová budu prevedené na LV Obec Andrejová, na základe protokolu č. 266/2013/MPO o
odovzdaní a prevzatí nehnutelného majetku do vlastníctva obce Andrejová. V zápäti p. A. Akbari
predložil žiadosť o uzatvorení zmluvy o prenájme týchto pozemkoch, ktoru poslanci odsuhlásili.
16. Vdiskusii sa hovorilo o klube mladých v starej základnej škole, ktorý treba opraviť a potom
častejšie kontrolovať ako sa tam udržuje poriadok, padla aj pripomienka ohľadom nastavenia
verejného osvetlenia . Poslanci sa dohodli že sa prijme uznesenie, ktorým schvália prestavenie
verejného osvetlenia vo večerných hodinách do 22.15 hod. Pán O. Simko sa informoval o p.
Breškoviča /stolár ,ktorý mal prenajatú časť starej školy/. Podrobné informácie mu podala p.
starostka, že túto zaležitosť ma v rukach exekútor. Taktiež spochybnil interný dokument,
ktorým sa zaraďuje verejný vodovod do majetku obce a opakovane tvrdil, že vodovod nie je
obecný.
17. Návrh na uznesenie prečítala pani starostka, ktorý bol tromi poslancami schválený /Petruš,
Tenik, Mihalik/ a p. O. Simko bol proti.
18. Zasadnutie OZ ukončila pani starostka obce Mgr. Milana Gerženiová.

V Andrejovej, 09.12.2013
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ................................................

Overovatelia zápisnice: Emil Tenik .............................................
Jaroslav Mihálik ....................................

