
 
                                                            Z á p i s n i c a   
 
z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2014-2018, 
konané dňa 17.júna 2016 o 18.00 hod. na obecnom úrade v Andrejovej. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1.  Riadne zasadnutie OZ otvorila, prítomných ako aj hosťa /Ľudovit Cina - za občanov z rom. 
osady/ privítala, prečítala program a zasadnutie viedla Mgr. Milana Gerženiová - starostka obce. 
Navrhnutý program bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 
 
2.  Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami 
schválená. Za overovateľov boli určení Kleban Ján a Tenik Emil. Tiež boli všetkými prítomnými 
poslancami schválení. 
 
3.  Uznesenia - uznesenie 5/1/2016a splnené,  oplotenie opravili pracovníci MOS obce  Andrejova 
- uznesenie 5/1/2016b trvá do konca júla 
- uznesenie 5/1/2016c, turistický pochod bol  úspešne zrealizovaný. 
 
4. Vodovod - romska osada. Pán Ľudovit Cina, ktorý býva v romskej osade informoval poslancov 
obce o nevyhovujúcom stave na skupinovom vodovode, ktorý sa nachádza nad romskou osadou a o 
ktorý by sa mali starať občania osady. Maju málo vody a potrebuju pripojiť ešte jeden prameň, 
ktorý sa nachádza v blízkosti doterajšieho . Po vzajomnom vysvetlení a krátkej debate sa OZ 
dohodlo, že prispeje 50% z ceny  na nádrž a vodarenský material /po vyzbieraní polovice ceny 
obyvateľmi osady/ a práce si urobia svojpomocne. 
 
5. Sťažnosť - starostka prečítala sťažnosť od p. Mizika Jozefa aj zápisnicu zo správneho konania 
Okr. úradu Bardejov, odbor životného prostredia / p. Petraško/, a dohodli sa ,že predvolaju 
vlastníkov pozemkov na ktorých je eternit uložený do 30. júna 2016  za účasti hlavného kontrolora 
obce A. Akbariho. 
 
6. Obecný vodovod - starostka obce oznamila ,že už je na internete zoznam obci ktorým boli 
schválené fin. prostriedky /dotácie z envirofondu pre rok 2016/ a Andrejová tam nie je. A preto, 
keďže je v obci havarijny stav vodovodu starostka doporučuje začať opravu v časti nad obcou 
svojpomocne. Všetci poslanci sa na tom zhodli.  
 
7. Výlet - dňa 12 júla 2016 farský úrad v spolupráci s obecným úradom v Andrejovej organizujú 
výlet pre občanov obce. Obecné zastupiteľstvo na tento výlet schválilo príspevok 200,-/dvesto/ eur. 
 
8. Neplatiči - starostka obce informovala o neplatičoch obce. Najvätší dlh voči obci má rodina 
Bilého Miroslava č.d. 14. Tu sa poslanci zhodli na tom, že jeho splátkový kalendar ostáva bezo 
zmeny. 
 
9. Úver - starostka obce informovala poslancov o finančnom stave v našej obci a navrhla poslancom 
aby bola navýšena splátka úveru z 200,- na 500,- eur mesačne. Jednohlasne schválené.  
 
10. Brod - keďže v nesiaci apríl 2016 zomrel Mgr. Jozef Petruš, vlastník pozemku susediaceho s 
brodom a dedičské konanie ešte neprebeho, územné konanie z tohto dôvodu  bolo pozastavené. 
 
 
 



 
11. JPÚ - pokračuje ďalej v upravach a je potrebné predvolávať vlastníkov pozemkov. 
 
12. Rôzne - v tomto bode starostka navrhla poslancom, že by bolo potrebné malú zásadačku 
vybavýť novým nábytkom. Tu sa poslanci zhodli, že nákup nových stolov a stoličiek ponechať  na 
neskôr. 
- keďže je potrebné ešte doplniť  zariadenie v posilňovni poslanci sa zhodli na sume 1.000,- na 
doplnenie náradia. 
- starostka navrhla poslancom, že by bolo možné prijať do zamestnania dvoch občanov z našej obce 
na § 50j za 20% spoluúčasti obce / navrhla Milana Šiváka a Jaroslava Mihalika/. Poslanci 
jednohlasne schválili  návrh. 
 
13. Diskusia - v diskusii nevystupil nikto, všetko bolo riešené počas zasadnutia. 
 
14. Návrh na uznesenie prečítala starostka  obce a bol všetkými prítomnými poslancami schválený.  
 
15. V závere starostka obce poďakovala za účasť prítomným a zadnutie ukončila o 20.30 hod. 
 
 
V Andrejovej, 24. júna 2016 
 
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ............................................ 
 
 
 
 
 
Overovatelia: Ján Kleban ................................... 
 
                       Emil Tenik ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         .................................................................. 
                                                                                                     Mgr. Milana Gerženiová 
                                                                                                              starostka obce 


