
                                 

                                                          Z á p i s n i c a

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie
 2018-2022, konaného dňa 14. júna 2019 na obecnom úrade v Andrejovej o 19.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.   Riadne  zasadnutie  otvoril  a  viedol  starosta  obce  Andrejová  Mgr.  Tomáš  Jurečko.  Privítal
všetkých  prítomných poslancov OZ, ako aj  hlavnú kontrolórku obce p.  Ľ. Divulitovú.  Prečítal
program  zasadnutia  OZ  uvedený  v  pozvánke,  ktorý  bol  všetkými  prítomnými  poslancami
jednohlasne  schválený.  Každý poslanec  mál  na  stole  nachystaný  Návrh  záverečného  účtu  obce
Andrejová za rok 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok
2018 ako aj Individuálnu výročnú správu obce Andrejová za rok 2018.

2.  Za  zapisovateľku  bola  navrhnutá  pani  Nataša  Trudičová,  ktorá  bola  všetkými  prítomnými
poslancami jednohlasne schválená. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Emil Tenik a
Jaroslav Petruš, ktorý taktiež boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.

3.   Kontrola  plnenia  uznesenia.  Starosta  obce  oznámil  všetkým  prítomným,  že  uznesenia  z
posledného riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. apríla 2019 boli splnené.

4.  Stanovisko HK k záverečnému účtu obce. Hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko k
záverečnému  účtu  obce  a  postupne vysvetľovala  jednotlive  položky prítomným poslancom.  Na
záver  svojho  stanoviska  skonštatovala  že  citujem:  „celoročné  hospodárenie  sa  schvaľuje  bez
výhrad“.  Prítomní poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.  

5.  Schválenie  záverečného účtu.  Hlavná kontrolórka obce p.  Ľ.  Divulitová navrhla  prítomným
poslancom prijať záverečný účet obce bez výhrad. V tomto bode starosta obce Mgr. T. Jurečko ešte
prečítal zostatky na všetkých účtoch k 31. decembru 2018. Následne bol záverečný účet obce za rok
2018 jednohlasne schválený bez výhrad. 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom individuálnu výročnú správu obce za rok 2018, ktorú
poslanci zobrali na vedomie.

6.  Žiadosť  o  odkúpenie  obecného  pozemku.  V  tomto  bode  starosta  obce  prečítal  prítomným
poslancom žiadosť na odkúpenie pozemku, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 29. mája 2019.
Pán Ľudovít Cina ml.,  bytom Andrejová 108, žiada obec o odkúpenie pozemku č. 1046/101  o
výmere 174 m2 do osobného vlastníctva. Po krátkej debate sa všetci poslanci jednohlasne zhodli, že
odpredaj obecného pozemku neschvaľujú.

7.   Hasičská zbrojnica.  Vyšla  nová výzva  na výstavbu požiarnej zbrojnice,  preto starosta obce
oboznámil všetkých prítomných s podmienkami ,ktoré musí obec splniť. Je potrebné podať novú
žiadosť o výstavbu a tiež spolu financovanie obce  vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov z
vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. Celé obecné zastupiteľstvo tento
návrh prejednalo a jednohlasne schválilo. Starostovi obce uložili zabezpečiť spracovanie žiadosti o
projekt výstavby Hasičskej zbrojnice.
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8.   Výmena  vodovodného  potrubia  vedúceho  na  cintorín.  V  tomto  bode  starosta  prítomným
poslancom vysvetlil,  že je potrebné vymeniť vodovodné potrubie vedúce na cintorín. Po krátkej
diskusií sa všetci prítomní poslanci jednohlasne zhodli, že je potrebné vymeniť vodovodné potrubie
vedúce  na  cintorín  /z  dôvodu  častých  a  ťažko  hľadajúcich  porúch/  v  časti  od  šupátka
nachádzajúceho sa vedľa Domu smútku smerom k betónovej šachte nachádzajúcej sa na pozemku
CKN 246.  Výmena vodovodného potrubia bude realizovaná so súhlasom majiteľky pozemku CKN
259/1 a 259/2 pani Kimakovej Anny trasa povedie okrajom jej pozemku.

9.  Dotácia. Starosta obce Andrejová oznámil prítomným, že našej obci bola poskytnutá dotácia z
výjazdového rokovania vlády vo výške 6.000,- eur,  na základe uznesenia vlády číslo 161 zo dňa
10.04.2019. Dotácia je účelovo  určená na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia kultúrneho
domu.  Finančné  prostriedky  budú  poukázané  z  účtu  ministerstva  financií  vedeného  v  štátnej
pokladnici  na bankový účet obce.  Dotáciu na kapitálové výdavky možno použiť do konca roka
2020.

10.  V bode rôzne bolo prerokované: Príspevok pre klub dôchodcov, žiadosť pána Klebana Jána a
jednoduché pozemkové úpravy.

a./ Všetci prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli a schválili, že sa poskytne  príspevok pre klub
dôchodcov v našej obci a to vo výške 150,- eur.

b./ Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť poslanca Jána Klebana a jeho manželky
Márie Klebanovej,  bytom Andrejová č.  18, o zámenu pozemku CKN 246 za CKN 243 v časti
zvanej Maliňak. Po krátkom vysvetlení zo strany žiadateľa starosta obce dal hlasovať prítomným
poslancom ohľadom zámeny pozemkov. Poslanci Lukačejda Radovan, Tenik Emil a Petruš Jaroslav
boli za zámenu pozemkov a poslanec Kleban Ján sa zdržal hlasovania. Až po preverení možnosti
takejto zámeny po právnej stránke, bude možné zrealizovať takúto zámenu. 

c./ Jednoduché pozemkové úpravy. Starosta obce oznámil sprítomním poslancom, že dňa 18. júna
2019 o 18.00 hod. bude v našej  obci stretnutie  na obecnom úrade ohľadom JPU týkajúcich sa
pozemkov v časti  obce zvanej  Záhrady.  Všetci  prítomní  poslanci  sa jednohlasne dohodli,  že je
potrebné zrealizovať jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území našej obce, pretože o
výstavbu  rodinných  domov  je  záujem medzi  rodákmi  z  Andrejovej,  ako  aj  cudzími  občanmi.
Poslanci v tomto bode jednohlasne odsúhlasili, že obec ako vlastník pozemkov v lokalite týkajúcej
sa JPU udeľuje súhlas s vykonaním JPU v časti zv. Záhrady. Poslanci v tomto bode jednohlasne
odsúhlasili aj výkupnú cenu 5,- eur za  jeden m2 v prípade, že obec bude mať možnosť vykúpiť
pozemky týkajúce sa JPU /v prípade ponuky na odpredaj pozemkov obci, pri nezaujme občanov /.

11. Diskusia. Poslanci diskutovali k téme týkajúcej sa obecnej akcie „Jánska Vatra“, ktorá by sa
mala konať 29.júna 2019 v časti zvanej Pidomok. Poslanci diskutovali a následne sa aj zhodli na
tom, že na akcií Jánska Vatra sa bude konať aj súťaž vo varení gulášu / navrhli účasť aspoň troch
mužstiev/.  O suroviny pre súťažiacich  sa postará obecný úrad a  mäso na prípravu gulášu bolo
poskytnuté Poľovníckou spoločnosťou Jatník Andrejová. 
V tomto bode ešte starosta oboznámil prítomných so stavom na jednotlivých obecných účtoch.

12. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostu obce Ing. Radovan Lukačejda a ten bol všetkými
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
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13. Na  záver  starosta  obce  poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  na  riadnom  obecnom
zastupiteľstve a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.00 hod.

V Andrejovej, 14.júna 2019 

Zapísala: Nataša Trudičová ..................................

Overovatelia: Jaroslav Petruš ..............................

                       Emil Tenik ...................................

                                                                                            ..................................................................
                                                                                             Mgr. Tomáš Jurečko - starosta obce
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