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Uznesenie 

z riadneho zasadnutia OZ v Andrejovej konaného dňa: 14.06.2019 

OZ  na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: program podľa prílohy 

a prijalo  nasledovné uznesenia: 

 

1/3/2019 

OZ v Andrejovej určuje: jednohlasne 

za  zapisovateľa: p. Natašu Trudičovú  a overovateľov  zápisnice:Emil Tenik a Jaroslav 

Petruš. 

 

2/3/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne 

program rokovania Obecného zastupiteľstva, uvedený v pozvánke na riadne zasadnutie OZ, 

 

3/3/2019 

OZ v Andrejovej berie na vedomie:  jednohlasne 

 

a) kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ : 

- uznesenie zo zasadnutia dňa 05.04.2019boli splnené, 

 

4/3/2019 

OZ v Andrejovej  berie na vedomie: jednohlasne 

- stanovisko HK k záverečnému účtu obce., 

 

5/3/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje : jednohlasne 

a) záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad., 

 

6/3/2019 

OZ v Andrejovej  berie na vedomie: jednohlasne 

- Individuálnu výročnú správu obce za rok 2018., 

 

7/3/2019 

OZ v Andrejovej  neschvaľuje: jednohlasne 

- Odpredaj obecného pozemku pánovi Ľ. Cinoviml. na základe jeho žiadosti., 

 

 

8/3/2019 
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OZ v Andrejovej schvaľuje, : jednohlasne 

- Podanie žiadosti o výstavbu „Hasičskej zbrojnice“ a spolufinancovanie projektu vo 

výške najmenej 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako 

verejných prostriedkov., 

 

9/3/2019 

OZ v Andrejovejschvaľuje:jednohlasne  

- Výmenu vodovodného potrubia vedúceho na cintorín v časti od šupatka 

nachádzajúceho sa vedľa Domu smútku smerom k betónovej šachte 

nachádzajúcej sa na pozemku CKN 246. /Trasa  povedie okrajom pozemku 

CKN259/1 a 259/2 so súhlasom majiteľky pozemkov p. Anny Kimákovej/. 

 

                       10/3/2019 

OZ v Andrejovej berie na vedomie: jednohlasne 

- Dotáciu poskytnutú obci z výjazdového rokovania vlády, vo výške 6000,- Eur 

účelovo viazanú., 

  

     11/3/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne  

a) Príspevok pre klub dôchodcov vo výške 150,-,Eur 

 

OZ v Andrejovej schvaľuje:  za 3 poslanci (p. Lukačejda, p. Tenik, p. Petruš), zdržal sa 1 ( pán 

Kleban), proti 0 

    b) Na základe žiadosti p. Klebana a p. Klebanovej zámenu obecného 

pozemku CKN243 za pozemok CKN246 nachádzajúci sa v časti zv. Maliňak., po 

preverení zákonnej možnosti takejto zámeny, po právnej stránke., 

 

      12/3/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne  

a) Súhlas obce ako vlastníka pozemkov s vykonaním JPU v časti zv. Záhrady v k.ú. 

obce, 

b) V prípade ponuky odkúpenia pozemkov týkajúcich sa JPU v časti zv. Záhrady do 

vlastníctva obce výkupnú sumu 5,- Eur za 1m² pozemku,. 

 

       13/3/2019 

 

OZ v Andrejovejukladá jednohlasne 

- Zabezpečiť spracovanie žiadosti o projekt výstavby Hasičskej zbrojnice., 

- Termín: do 21.06.2019 

Zodpovedný: starosta obce 

- Zabezpečiť výmenu vodovodného potrubia vedúceho na cintorín a dohodnúť sa 

s majiteľkou pozemku., 
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- Termín: do 30.06.2019 

Zodpovedný: starosta obce 

 

 

 

 

V  Andrejovej dňa: 14.06.2019 

 

Zapísal: Ing. Radovan Lukačejda....................................................... 

 

                                                                                    .......................................................................... 

                                                                                     Mgr. Tomáš Jurečko  - starosta obce        


