Uznesenie
z riadneho zasadnutia OZ v Andrejovej konaného dňa: 28.03.2017

OZ na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: program podľa prílohy
a prijalo nasledovné uznesenia:
1/2/2017
OZ v Andrejovej určuje: jednohlasne
za zapisovateľa: p. Trudičovú a overovateľov zápisnice:Jána Klebana a Mareka Lenarta.,
2/2/2017
OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva bez zmien.,
3/2/2017
OZ v Andrejovej berie na vedomie:jednohlasne
a)
b)
c)

kontrolu plnenia uznesenia.,
správu kontrolnej činnosti HK za rok .,
začiatok územného konania ohľadom brodu.,

4/2/2017
OZ v Andrejovej schvaľuje:jednohlasne
a) Realizáciu oplotenie ihriska pod rómskou osadou firmou priamym zadaním do sumy
1.000,- €.,
b) Zakúpenie zariadenia do zasadacej miestnosti – stoly ( p. Salasovič). Stoličky a koberec
zakúpiť v celkovej sume do 1.200,-€.,
c) Podujatie – Turistický pochod na Zborovský hrad na deň:01.05.2017.,
d) Zakúpenie motorovej píly pre práce cez MOS.,
e) Zapojenie sa do výzvy na rozšírenie verejného vodovodu pre rómskych občanov.,
5/2/2017
OZ v Andrejovej nesúhlasí : jednohlasne

a) S odpredajom obecného pozemkov pánovi Ľ. Cinovi.,
6/2/2017
OZ v Andrejovej ruší: jednohlasne
a) Uznesenie č. 3/2/2014g v znení „ OZ schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcely
č. 1046/103“.
7/2/2017
OZ v Andrejovej súhlasí: jednohlasne
a) S pokračovaním riešenia prístupovej cesty poza potok od p. Mačeja k p. Vaľkovi.,
8/2/2017
OZ v Andrejovejukladá: jednohlasne
a) Zavolať geodeta na zameranie pozemkov od p. Mačeja k p. Vaľkovi s prizvaním p.
Jevčaka – písomne mu oznámiť dátum zameriavania.,
Termín do:......... 30.04.2017
Zodpovedná: starostka obce
b) Starostke obce zvolať vlastníkov pozemkov ( viď príloha) na obecný úrad za účelom
ich vysporiadania pre miestnu účelovú komunikáciu na deň:22.04.2017 o 13:00
Zodpovedná: starostka obce
c) Osloviť p. Popjaka so žiadosťou o výsyp veľkých kameňov na spevnenie koryta potoka
pod rómskou osadou.,
Termín do:.......... 30.04.2017
Zodpovedná : starostka obce
V Andrejovej dňa: 28.03.2017

Zapísal: Mgr. Tomáš Jurečko.......................................................

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

