
                                                              Z á p i s n i c a

       napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebne obdobie 
     2018-2022, konaného dňa 13. septembra 2019 na obecnom úrade v Andrejovej o 16.30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.  Riadne zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko. Privítal 
prítomných poslancov OZ ako aj hosťa p. Tomáša Mihalika. Prečítal program zasadnutia OZ 
uvedený v pozvánke, ktorý bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

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

3.  Kontrola plnenia uznesenia. Starosta obce oznámil všetkým prítomným, že uznesenia z 
ostatného riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. júna 2019 /požiarna zbrojnica a voda 
na cintorín/ boli splnené.

4.  Správa HK. Keďže hlavná kontrolórka nebola na zasadnutí prítomná, správu HK za 1. polrok 
2019 prítomným prečítal starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko. Po krátkej debate všetci prítomní 
poslanci jednohlasne zobrali správu hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2019 na vedomie.

5.  Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019. Taktiež plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok
2019 prítomným prečítal starosta obce. Aj ten bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne 
schválený.

6.  Žiadosť o odkúpenie pozemku. Dňa 20. augusta 2019 bola na obecný úrad v Andrejovej podaná 
žiadosť  pána Tomáša Mihalika, bytom Andrejová č. 105. Celú žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku prítomným prečítal starosta obce /číslo parcely 1046/101 LV 647 o výmere 174 m2/. Po 
krátkej diskusii sa všetci prítomní poslanci jednohlasne zhodli, že obecný pozemok pánovi 
Mihalikovi sa neodpredá.

7.  Výstup na Lysaňu. Plánované podujatie výstupu poslanci jednohlasne odsúhlasili na deň 14. 
septembra 2019. Zraz účastníkov podujatia bol určený na 12.30 hod. pred obecným úradom v 
Andrejovej. Po výstupe na Lysaňu bude následne posedenie pri guľaši a nealkoholickom 
občerstvení, ktoré bude podávané pri poľovníckej chate.

8.  V bode rôzne informoval starosta obce prítomných poslancov o žiadosti , ktorá bola osobne 
doručená a podaná na obecný úrad v Andrejovej dňa 21. augusta 2019. Kde Mgr. Iveta 
Kašprišinová , bytom Andrejová č. 45 podala žiadosť o prešetrenie vypúšťania žumpy, splaškovej a 
dažďovej vody na svoju susedu pani Martinu Boguščákovú, bytom Andrejová č. 47. Starosta 
oznámil prítomným, že žiadosť bola postúpená  príslušnému orgánu na vybavenie a to na Spoločnú 
úradovňu - odbor  Životného prostredia v Bardejove.

V tomto bode sa ešte poslanci jednohlasne zhodli a súčasne schválili, výmenu zámkovej  dlažby na 
cintoríne okolo kríža, a tiež postupnú výmenu podlahy v kancelárií starostu obce a pokládku dlažby 
na chodbách a schodisku obecného úradu podľa finančných možnosti obce. 



9.  Diskusia. V diskusii bolo navrhnuté a poslanci jednohlasne schválili výstavbu oplotenia 
vodovodného záchytu pri rómskej osade.
Starosta obce  prítomných informoval o situácii JPÚ, že je potrebné dorobiť územný plán obce na 
celé plánované územie.
Starosta ešte informoval prítomných o čiastočnej uzávierke cesty č. III/3517 Bardejovská Nová Ves
- Andrejová /od 16.09.2019 do 10.10.2019/ z dôvodu stavby "Odstránenie nevyhovujúcich a 
havarijných stavov ciest II. a III. triedy".
Ďalej starosta obce informoval prítomných o výbere daní od neplatičov. Od začiatku roku 2019 sa 
pre obec  podarilo vymôcť od jednotlivých neplatičov dlžnú  daň vo výške 2.516,66 eur.
Ďalšia prednesená informácia pre prítomných poslancov bola informácia o stave financií  na 
jednotlivých obecných účtoch.
V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, že na základe už v 
predchádzajúcom období schváleného uznesenia sa uskutočnilo odkúpenie pozemkov od p. Popovej
a p. Popa do vlastníctva obce.
V závere diskusie si poslanci ako aj starosta obce rozdelili úlohy na zabezpečenie podujatia "Výstup
na Lysaňu".

10. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostu obce Ing. Radovan Lukačejda a ten bol všetkými 
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

11. Na záver starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko poďakoval všetkým prítomným za účasť na 
riadnom obecnom zastupiteľstve a ukončil zasadnutie OZ v čase o 18.30 hod.

V Andrejovej, 19. septembra 2019

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

Overovatelia: Ján Kleban ..............................................

                       Jaroslav Petruš........................................

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


