
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 14.08.2014. o 18.00 hod v zasadačke  obecného úradu v 
Andrejovej. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Schôdzu OZ otvorila, privítala prítomných, prečítala program a zasadnutie viedla starostka 
obce    p. M. Gerženiová. Na návrh p. starostky bol program doplnený o bod: Návrh na 
rekonštrukciu verejného rozhlasu. Poslanec J. Petruš návrhoval aby z programu boli vyškrtnuté 
body týkajúce sa HK, tento návrh nebol prijatý ostatnými poslancami. Takto upravený program 
bol všetkými poslancami schválený. 
 
2. Za zapisovaťeľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami 
schválená. Za overovateľov zapisnice  boli urční poslanci Jaroslav Petruš a Marek Lenárt. Tiež 
boli jednohlasne schválení. 
 
3. Pri kontrole plnenia uznesení starostka obce prítomným poslancom oznámila, že uznesenie č. 
4/1/2014 ktorým bolo uložené HK obce vyhotoviť záznam - protokol z každej vykonanej 
kontroly nebolo splnené. 
 
4. Rozsah výkonu funkcie starostu obce pre  volebné obdobie 2014-2018 poslanci OZ schválili 
na 1,0- plný úväzok. Schválený všetkými poslancami. 
 
5. OZ pre volebné obdobie 2014-2018 určilo 5 poslancov , ktorý budu zvolený v jednom 
volebnom obvode utvorený pre celú obec. 
 
6. Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2014 OZ vzalo na vedomie. 
 
7. Starostka obce vysvetlila prítomným poslancom, že záverečný účet vypracovala sama, presne 
podľa toho ako rozpočet bol čerpaný - čerpanie rozpočtu mala z učtárne zo spoločnej úradovne v 
Bardejove. Všetky položky, ktoré majú byť v záverečnom účtu sú uvedené. Zároveň návrhla aby 
tento zaverečný účet OZ schválilo. Záverečný účet všetci poslanci schválili. 
 Tu starostka obce poslancom povedala ,že vypracovaný záverečny účet obce bol HK  
poskytnutý ešte koncom júla a do dnešného dňa HK stanovisko k zaverečnému účtu obce 
nepredložil. 
 
8. Úpravu rozpočtu  pre rok 2014 všetci poslanci schvalili jednohlasne. 
 
9. Poplatky za DS boli upravené , pretože bol záujem o umiestnenie mrtvého v dome smútku ale 
poplatok  150,- eur za noc za im zdal veľmi vysoký. Poplatky boli upravené následovne: 
 -15,-eur za noc občania s trvalym pobytom v obci 
 - 30,- eur rodáci  z Andrejovej 
 - 50,- eur cudzí  
ďalej za 1 až 3 hodiny použitia DS 15,- eur pre cudzích a 100,-  eur za hrobové miesto pre 
cudzích. 
 
10. Podujatie bolo všetkými poslancami schválené na deň 23.08.2014. 



 
11. Z dôvodu, že miestný rozhlas je stále poruchový a v časti od miestných potravin dole vôbec 
nepočuť hlásenie ,starostka obce navrhla urobiť celkovú rekonštrukciu rozhlasu.Bolo to všetkými 
prítomnými poslancami schválene. 
 
12. Starostka obce vysvetlila poslancom, že odvolanie ktoré podal A. Akbari postupúila 
odvolaciemu orgánu - Finančnému riaditeľstvu Prešov. Poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné 
 počkať na ich vyjadrenie. 
 
13.  Do diskusie sa zapojil p. Tenik, ktorý pripomenul, že treba označiť všetky šupatka 
viditeľnými kolikami. 
 
14. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce a ten bol všetkými prítomnými poslancami 
schválený. 
 
15. Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 19.30 hod. 
 
 
 
V Andrejovej, 02.09.2014 
 
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ........................................................ 
 
 
 
 
 
Overovatelia: Jaroslav Petruš ............................................................ 
 
                       Marek Lenárt .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
..............................................................                                                                                                       
Mgr. Milana Gerženiová 
                                                                                                              
starostka obce 


