Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej konaného dňa 21. novembra
2014 o 17.30 hod. na obecnom úrade v Andrejovej.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1,a. Slávnostnú schôdzu OZ otvorila, privítala prítomných a zasadnutie viedla staronova
starostka obce p. Milana Gerženiová.
1,b. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Ján Kleban a Emil Tenik. Tiež boli
jednohlasne schválení.
1,c. Na zasadnutí bola prítomná aj predsednička volebnej komisie v Andrejovej p. Anna
Kosťová, ktorá oznámila výsledky volieb starostu a volieb do OZ. Po prečítani výsledkov volieb
predsednička slávnostne odovzdala osvedčenie o zvolení starostke obce a následne poslancom
novozvoleného OZ .
1,d.Novozvolená starostka obce zložila sľub starostu.
1,e. Nasledovalo zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Za všetkých
poslancov prečítal sľub Mgr. Tomáš Jurečko.
1.f. V krátkom príhovore novozvolená starostka pripomenula prítomným, že si občania zvolili
to čo chceli a verí, že zvíťazil zdravý rozum. Podotkla ,že žiadnú kampaň nerobila na rozdiel od
svojich protikandidátov / list p. O. Simka sa vôbec nepodobal na volebný program/.Ešte sa
zmienila o stave finančných prostriedkoch na OcÚ a zaželala viac pekných dní ako
pochmúrnych a viac lásky, zdravia a úspechov.
2. Nasledovalo schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.Po prečítaní programu
starostkou bol tento jednohlasne schválený.
3. Pokračovalo sa určením poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípade nepritomnosti starostky a zastupcu starostky obce. Touto
úlohou bol poverený a jednohlasne odhlasovaný p.Ján Kleban.
4. Za zástupcu starostky obce bol navrhnutý a jednohlasne odhlasovaný Mgr. Tomáš Jurečko.
5. Boli určení aj dvaja poslanci, ktorí môžu podpisovať bankové prevody . Starostka navrhla
svojho zástupcu Mgr. Tomáša Jurečka a Ing. Radovana Lukačejdu.Títo dvaja poslanci boli tiež
jednohlasne odhlasovaní.
6. Ďalej boli zriadené tri komisie pri obecnom úrade v Andrejovej a zvolení ich predsedovia a
členovia.
- Komisia pre ochranu verejného poriadku, predseda Marek Lenart a členovia Emil Tenik a Ján
Kleban

- Komisia OZ na vybavovanie a prešetrenie sťažnosti, predseda Ing. Radovan Lukačejda a
členovia Mgr. Tomáš Jurečko a Emil Tenik
- Komisia mládeže, športu a kultúry, predseda Mgr. Tomáš Jurečko a členovia Ján Simko,
Stanislav Kosť, Jaroslav Mihalik ml.a Slavomír Stracenský
Predsedovia a členovia boli jednohlasne schválení.
7. OZ v Andrejovej určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostky obce Mgr. Milany Gerženiovej na 1,49 násobok priemernej mzdy v národnom
hospodárstve.
8. Do diskusie sa zapojil p. Emil Tenik, ktorý pripomenul, že treba označiť všetky šupatka
viditeľnými kolikami. Starostka mu dala úlohu zakúpiť a doviesť na obecný úrad potrebný
material /koliky a cement/.
Ďalší diskutujúci bol Marek Lenart, ktorý sa zaujímal o Dobrovoľný hasičský zbor.Starostka mu
vysvetlila, že záujem o DHZ na obci nie je a dala mu za úlohu pozisťovať niektore skutočnosti
okolo dobrovoľných požiarníkoch a strojov na hasenie.
9. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce a ten bol všetkými prítomnými poslancami
schválený.
10. Záver - starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie ustanovujúceho
zasadnutia 19.30 hod.

V Andrejovej, 25. novembra 2014
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ..................................................

Overovatelia: Ján Kleban ..............................................
Emil Tenik ...............................................

.........................................................
Mgr. Milana Gerženiová
starostka obce

