ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Andrejovej konaného dňa 12.06. 2012 o
18:00hod
v zasadačke kultúrného domu.

PRÍTOMNÍ-podľa prezenčnej listiny.
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce
Mgr.Gerženiová .
PROGRAM:
- Program rokovania prečítala starostka obce podľa priloženej pozvánky, ktorý doplnila o
nasledujúce body:
Bod č. 3.: Kontrola plnenia uznesenia.,
9. Odmena poslancom za prvý polrok r. 2012.,
10. Prehodnotenie vyúčtovania cestovného za máj 2012.,
11. Prehodnotenie výderu daní z nehnuteľnosti.,
K prečítanému programu boli pred jeho schválením pripomienky a to :
a/ Poslanec Jaroslav Petruš navrhol, aby z programu bol vypusteny bod: Celkové ukončnie 1.RP
z
dôvodu, že je podaný podnet na Prokuratúru hlavným kontrolórom obce p. Akbarim na
prešetrenie tohto projektu, vraj je tam 14 bodov
b/ Poslanec Oliver Simko povedal: že nevie prečo už podpísujú prezenčnú listinu, keď ešte
nevedia,
či schôdza sa uskutoční. Vraj sa riešia všetky banálne problémy a tie dôležité ostavajú
bokom. Spomenul smernice, ktoré starostka bez schválenia OZ poslala na Finančnú správu do
Košíc.Starostka hneď na to reagovala tým , že Smernice podľa Zákona o obecnom zriadení
nemusia byť prerokované na OZ a že sú v poriadku, pretože to konzultovala s p. Ing.
Vavrekovou, ktorá bola vedúcou skupiny, čo robila audit. Potom Oliver Simko navrhol, aby do
programu boli zaradené aj body:
- informácia o služobnej ceste starostky obce do Bratislavy.,
- skartacia.,
- zakúpenie krovinorezu.,
Na základe týchto pripomienok starostka obce upravila program rokovania, ktorý všetci poslanci
následne jednohlasne schválili.
2. Za zapisovateľku zápisnice bola zvolená p. Nataša Trudičová, za overovateľov zápisnice:
Oliver
Simko a Jaroslav Petruš.
3.Kontrola plnenia uznesení: Tu starostka obce čítala, ktoré uznesenia ako boli plnené, resp.

neplnené.:
- Odmena zastupujúcemu starostovi t. j. 1200,- € - čiastočne splnené, tým že nebolo vyplatené
1200 € v čistom, ale v hrubom a že zvyšná suma bude p. Simkovi vyplatená na budúci mesiac.,
- opatrenie č. 7/4/4/2012 - odpredaj parciel č. 20 a 23 za symbolické 1€ p. Oliverovi Simkovi
- nesplnené, tu starostka obce uviedla, že ona odmieta podpísať kúpno-predajnú zmluvu na
odpredaj týchto parciel, kým nebudú vyriešené ostatné problémy , ktoré sa v obci nahromadili.
- opatrenie 8/4/4/2012 - výmena svietidla na verejnom osvetlení - nesplnené - z dôvodu , že
nie je možné zohnať plošinu .

- opatrenie č.9/4/4/2012 - nesplnené, tiež z dôvodu že nebola plošina.,
Ostatné uznesenja, ktoré starostka čítala boli splnené.
4. Spôsob vyplatenia stravného bývalým zamestnancom na základe opatrenia vyplývajúceho z
kontroly Inšpektorátu práce Prešov. Tu starostka obce uviedla, že na rokovaní s riaditeľom firmy
UNISTAV Prešov p. Ing. Kočiškom bolo dohodnuté, že finančné prostrieky v celkovej sume
11 348,98 € ostanú ako dar obci Andrejová a z týchto finančných prostriedkov sa vyplatí
uvedené stravné. Taktiež bolo dohodnuté, že z týchto finančných prostriedkov, je potrebné
stiahnuť za dane a poplatky tým, ktorí majú voči obci dlžoby.
5. Príprava akcie - výstup na LYSAŇU. Tu sa spoločne dohodli, že je potrebné túto tradíciu
zachovať a aj tohto roku výstup uskutočniť. Bol dohodnutý termín na 23.06.2012 s tým, že
buď sa bude variť guláš, keď bude mať kto, alebo sa uvarí klobása. Zodpovedných za túto akciu
poverili poslancov: Emila Tenika a Jaroslava Mihalika.
6. Prehodnotenie písania obecnej kroniky, určenie výšky odmeny za jej písanie. Pani Simková
Mária, ktorá kroniku píše, heslovite prečítala niektoré body, ktoré v nej uviedla. Poslanci Jaroslav
Petruš, Oliver Simko ako aj starostka obce sa ozvali , že nie je možné písať kroniku tak, aby jej
výroky zavádzali, pretože ju budú občania Andrejovej čítať aj o sto rokov. Je poterebné texty
kroniky upraviť. Odmena za písanie kroniky bola stanovená na 100,- € za rok.
7. Prejednanie daru pre rómov od OZ Spoločnosť priateľov rómov na Slovensku - tu poslanci
Jaroslav Petruš a Oliver Simko zo začiatku mali výhrady , že starostka bez konzultácie s ními
sama súhlasila s tým, že prevezme dar od menovaného OZ, za ktorý aj keď jeho hodnota by mala
byť
1 500,- € obec zaplatila 270,- €. Nakoniec sa všetci dohodli, že tento dar bude použitý nie len
pre rómov, ale pre všetky deti v obci pri príležitosti MDD počas akcie výstup na Lysaňu.
8. OZ - Cesta do budúcnosti pri rómskej osade v Andrjovej organizovala futbalový turnaj v
Andrejovej, na ktorom sa zúčastnili mužstva z Rovného a Zborova. Obec na tento turnaj prispela
čiastkou 30,- €
9. Odmena poslancom za prvý polrok r. 2012 - bolo dohodnuté, že poslanci dostanu odmenu
tak, ako v predchádzajúcom roku, teda 209,- € v čistom.
10. Prehodnotenie vyúčtovania cestovného za máj 2012 - ten starostka obce ani nepredložila,

pretože p. Oliver Simko jej tvrdil, že na cestovné za máj nemá nárok, pretože vraj v Bratislave
nebola a cestu do Bardejova si nemôže vyúčtovať, keď tam nie je dlhšie ako 5 hodín a ona v
Bardejove 5 hodín nemá čo robiť. Starostka povedala, že ako teraz má chodiť do Bardejova,
keď niekedy je potrebné ísť aj 3-krát a paušal na cestovné jej uznesením zo zastupiteľstva zrušili.
Povedal jej, že môže chodiť do Bardejova autobusom. Starostka obce na to povedala, že nebude
predkladať cestovné.
11. Prehodnotenie výberu daní z nehnuteľnosti - starostka obce oboznamila poslancov, že
požiadala Katastrálny úrad v Prešove o poskytnutie popisných informácii katastra nehnuteľnosti.
Tieto dostala na CD v piatok 8.6.2012 z aktualizáciou k 1.6.2012. Na základe tohto CD zistila, že
firma AKBARIES s.r.o., ktorá je uživateľom poľnohospodárskej pôdy v katastri Andrejová má
veľké nezrovnalosti v tom, akú výmeru má v Daňovom príznaní z roku 2005 a akú výmeru v
skutočnosti užíva. Podľa prepočtu jednotlivými sadzbami vyplývajúcimi z VZN o miestnych
daniach vraj je tam rozdiel 3 200,- € za rok od roku 2005. Tu p. Oliver Simko navrhol predvolať
na OÚ majiteľa spoločnost p. Akbariho, aby túto nezrovnalosť vysvetlil.
12. V tomto bode bolo dohodnuté, že je potrebné zakúpiť na obec ešte jeden krovinorez.
13. Skartacia - tu bolo p. Jaroslavom Petrušom navrhnuté, aby sa na túto prácu zobrali nejaké
brigádničky. Starostka obce sa na to opýtala, kto sa pod to podpíše, že ona nie. Aj tak túto prácu
bude musieť urobiť ona s p. Trudičovou.
14. Informácia o služobnej ceste starostky do Bratislavy - tu starostka obce povedala, že bola ešte
pred vyznačením pravoplatnosti prekonzultovať projekt na Envirofonde a ministerstve ŽP.
Hneď sa ozval p. Oliver Simko, že na žiadnom Envirofonde nebola, pretože on si to overil.
Starostka obce povedala, že s dotyčnou osobou sa stretla mimo budovy Envirofondu.
15. Diskúsia: do diskúsie sa už neprihlásil nikto , len starostka obce ešte raz pripomenula že:
od listu, ktorý napísal p. Oliver Simko bývalému starostovi p. Vladimírovi Frickému o
pozastavení vyplácania odstupného z dôvovodu spôsobenia škody sa dištancuje. Vraj to nie je
po právnej stránke správne. Na to jej p. Oliver Simko povedal, že stále sa zastáva Frického.
16. Zasadnutie ukončila starostka obce.

v Andrejovej dňa. : 18.06.2012

Zapisovateľ p Nataša Trudičová......................................................

Overovatelia zápisnice:
1. Jaroslav Petruš.................................................................
2. Oliver Simko...................................................................

