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Uznesenie 

z riadneho zasadnutia OZ v Andrejovej konaného dňa: 30.12.2019 

OZ  na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: program podľa prílohy 

a prijalo  nasledovné uznesenia: 

 

1/6/2019 

OZ v Andrejovej určuje: jednohlasne 

za  zapisovateľa: p. Natašu Trudičovú  a overovateľov  zápisnice:Emil Tenik a Jaroslav 

Petruš. 

 

2/6/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne 

program rokovania Obecného zastupiteľstva, uvedený v pozvánke na riadne zasadnutie OZ, 

 

3/6/2019 

OZ v Andrejovej berie na vedomie:  jednohlasne 

 

kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ : 

- uznesenie zo zasadnutia dňa 29.11.2019, 

V priebehu plnenia: 

- 1., Spracovať žiadosť o odkúpenie, zámenu alebo ako transfer pre Gréc. kat. cirkev 

farnosť Andrejová s jednotlivými možnosťami  za pozemky nachádzajúce sa pri 

starej škole., s termínom do 31.12.2019, 

- 2., Spracovať žiadosť o dotáciu  na vypracovanie doplnenia územného plánu obce, 

 

4/6/2019 

OZ v Andrejovej  schvaľuje: jednohlasne 

- schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2019 podľa predloženého návrhu., 

 

 

5/6/2019 

OZ v Andrejovej berie na vedomie : jednohlasne 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020., 

 

 

6/6/2019 

OZ v Andrejovej  schvaľuje: jednohlasne 

- rozpočet na rok 2020 podľa priloženého návrhu., 
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7/6/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje : jednohlasne 

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020., 

 

8/6/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Andrejová.,  

  

9/6/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne  

 a) Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, uzatvorenú na základe §20a 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky., 

 b)  Organizačný poriadok spoločného obecného úradu.,  

 

   10/6/2019 

 

OZ v Andrejovejschvaľuje:jednohlasne 

- Použitie prostriedkov zo sociálneho fondu zamestnancov a to 40,- Eur na jedného 

zamestnanca za rok., 

 

11/6/2019 

 

OZ v Andrejovejschvaľuje: jednohlasne 

- Prípravu podujatia „Obecná zabíjačka“ s termínom konania dňa 08.02.2020 a 

začiatkom o 15:00 hod. 

12/6/2019 

 

OZ v Andrejovej berie na vedomie:  jednohlasne 

a) Oznámenie o poskytnutie dotácie na hasičskú zbrojnicu v sume 30 000,- Eur, 

b) Došlý anonym na rodinu p. Mihálikovej k užívaniu rodinného domu bez   

    kolaudačného rozhodnutia., 

c) Informácie o pokračujúcom projekte „Andrejová – rekonštrukcia vodovodu“., 

d) Informáciu o finančných prostriedkoch na jednotlivých účtoch obce., 

 

 

 

 

13/6/2019 
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OZ v Andrejovej schvaľuje:  jednohlasne 

Paušálne cestovné náhrady pre starostu obce vo výške 200,- Eur mesačne v čistom. 

 

14/6/2019 

 

OZ v Andrejovejpoveruje:  jednohlasne 

- Zorganizovať a zabezpečiť podujatie „Obecná zabíjačka“  

Zodpovedný: Starosta a poslanci OZ, 

Termín do: 08.02.2020 

 

 

V Andrejovej dňa: 30.12.2019 

 

Zapísal: Ing. Radovan Lukačejda....................................................... 

 

 

                                                                                   .......................................................................... 

                                                                                     Mgr. Tomáš Jurečko  - starosta obce        


