Zápisnica
z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2014-2018,
konaného dňa 19. decembra 2016 o 16.00 hod. na obecnom úrade v Andrejovej.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Riadne zasadnutie OZ otvorila, prítomných poslancov privítala / aj pána Miroslava Bilého č.d.
14/, prečítala program a zasadnutie viedla starostka obce Mgr. Milana Gerženiová. Navrhnutý
program bol zástupcom starostky Mgr. Tomášom Jurečkom doplnený o bod - Kontrola plnenia
uznesení. Po doplnení programu bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovateľov zápisnice boli určení pán Ján Kleban a Marek Lenart. Tiež boli
všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.
3. Plnenie uznesenia - Uznesenia z ostatného zasadnutia č. 5/4/2016a aj 5/4/2016b boli splnené
/oprava ihriska Maliňak a Výzva pre A. Akbariho ohľadom brány na PD/.
4. Úprava rozpočtu - s úpravou rozpočtu za rok 2016 prítomných poslancov oboznamila starostka
obce. Podrobne im vysvetlila niektoré zmeny a presuny v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2016
a oboznámila ich aj zo zostatkami na jednotlivých obecných účtoch ako aj finančným stavom v
obecnej pokladni ku dnešnému dňu /19. decembra 2016/. Úpravu rozpočtu prítomní poslanci
jednohlasne schválili.
5. Rozpočet na rok 2017 - Návrh viacročného rozpočtu obce Andrejová na roky 2017 a 2018 čítala
starostka obce. Spoločne prechádzali jednotlivé položky podľa ekonomickej klasifikácie v
príjmovej ako aj vo výdavkovej časti navrhnutého rozpočtu. Po krátkej debate bol aj rozpočet na
rok 2017 všetkými prítomnými poslancami schválený /viacročný rozpočet na rok 2017 - 2018 ako aj
upravený rozpočet je súčasťou zápisnice/.
6. Rôzne - Bola prejednaná ústna žiadosť pána Miroslava Bilého Andrejová č. 14, o zníženie
splátkového kalendára - dlhu voči obci Andrejová /dane a poplatky/ . Starostka obce vysvetlila
poslancom, že pán Miroslav Bilý má schválený splátkový kalendár na 50,- eur mesačne ale ani
tento nespláca, preto mu nepodpisala žiadosť o prispevok na bývanie. Miroslav Bily povedal, že
nema z čoho splácať, že je to preňho veľa a požiadal o zníženie sumy splátkového kalendára.
Poslanci mu schválili sumu 30,- eur mesačne splátkou ku 24. v mesiaci.
Ďalej starostka prečítala ďalšiu písomnú sťažnosť pani Tančinovej Anny Andrejová č. 45 ohľadom
poškodzovania oplotenia a drevárky presahujúcich konárov tuji pani Margity Božikovej. Bolo
uznesením uložené písomne upozorniť pani Margitu Božikovú ,aby akymkoľvek spôsobom
zabezpečila odklonenie konárov z pozemku pani Tančinovej Anny do 31.decembra 2016.
Starostka obce oznámila poslancom, že na porade starostov mikroregionu " Stredná Topľa" bolo
dohodnuté, aby každá obec uzatvorila prac. zmluvu s pánom Stanislavom Horvatom na čiastkový
úväzok - Andrejová 5,0 hod. mesačne/ pre elektronické služby/. Nikto z poslancov nemal výhrady.
Starostka ešte oznámila poslancom, že bude geodetom zameraná hranica pozemku medzi
pozemkom pána Šimičeka a obecnou cestou ,ktorá vedie ku domu pána Pelaka.
7. Diskusia - zástupca starostky Mgr. Tomáš Jurečko upozornil, že je potrebné vyrezať zoschnuté
smreky, ktoré sú okolo cesty na cintorin, a tiež je potrebné zakúpiť odpadkový koš a termosky do

domu smútku.

8. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostky Mgr. Tomáš Jurečko a bol všetkými prítomnými
poslancami schválený.
9. V závere starostka obce Mgr. Milana Gerženiová všetkým prítomným poďakovala za účasť a
zasadnutie ukončila o 18.30 hod.

V Andrejovej 12. januára 2017

Zapisovateľka: Nataša Trudičová ..........................................

Overovatelia: Ján Kleban ......................................................
Marek Lenart ..................................................

...................................................................
Mgr. Milan Gerženiová
starostka obce

