
                                                     Z á p i s n i c a 

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2018 -
2022, konaného dňa 29. novembra 2019 na obecnom úrade v Andrejovej , začiatok o 17.00 hod.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny.

1.   Riadne zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko. Privítal
prítomných  poslancov  OZ ako  aj  HK obce  p.  Ľ.  Divulitovú.  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
Marek Lenárt. Ktorý boli všetkými prítomnými poslancami OZ jednohlasne schválení.

3.  Kontrola  plnenia  uznesenia.  Starosta  obce  oznámil  všetkým  prítomným,  že   uznesenie  z
ostatného riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. septembra 2019  /výstup na Lysaňu/
bolo splnené. 

4.  Kúpa alebo zámena pozemkov. V  tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov o
možnosti  kúpi,  zámeny  alebo  ako  transfer  dvoch  pozemkov  ktorých  vlastníkom  je  Greckokat.
cirkev  - farnosť Andrejová. Jedná sa o pozemok CKN 7 o výmere 892 m2 a pozemok CKN 8 o
výmere 1.740 m2, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Andrejová a to pod a okolo  budovy bývalej
základnej školy.
Po  krátkej  diskusii  všetci  prítomní  poslanci  jednohlasne  súhlasili  s  týmto  návrhom  a  poverili
starostu obce Mgr. Tomáša Jurečka spracovať žiadosť o odkúpenie, zámenu alebo ako transfer pre
Gréckokat. cirkev a zaslať túto žiadosť s jednotlivými možnosťami na farnosť Andrejová a to do
konca roka 2019.

5.  MOS.  V  tomto  bode  starosta  prítomným  oznámil,  že  od  1.  decembra  2019  cez  projekt  z
UPSVaR "Cesta na trh práce 3" nastúpia do zamestnania dvaja zamestnanci a to p. Helena Iľková a
p.  Vladimír  Mihálik.  Po  vysvetlení  podmienok  projektu  UPSVaR „Cesta  na  trh  práce  3“  a  po
krátkej  diskusii  sa všetci  prítomný zhodli  na tom,  že bude potrebné zamestnať ešte  4 /štyroch/
pracovníkov, pokiaľ to bude možné.

6.  Klub dôchodcov. V tomto bode starosta obce pretlmočil prítomným poslancom požiadavku od
predsedníčky klubu dôchodcov o poskytnutie príspevku od obecného úradu pre klub dôchodcov v
Andrejovej,  pri  príležitosti  usporiadania  "Vianočného  posedenia  dôchodcov".  Všetci  prítomní
poslanci jednohlasne súhlasili a zhodli sa na poskytnutí príspevku pre klub dôchodcov v sume 200,-
eur.

7. Územný  plán  obce.  Tu  starosta  obce   prítomných  poslancov  informoval  o  už  spracovanom
územnom pláne  obce,  ktorý  je  potrebne  doplniť  aj  vzhľadom na  JPU v  časti  zv.  Záhrady.  Je
potrebné  kompletne  doriešiť  územný  plán  obce  a  hlavne  jeho  niektoré  časti.  Po  niekoľkých
návrhoch starostu obce a po oboznámení  prítomných poslancov,  že na takýto projekt  je možne
získať dotáciu,všetci  prítomní poslanci  jednohlasne súhlasili  s  doplnením územného plánu obce
Andrejová.
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Poverili starostu obce Mgr. Tomáša Jurečka na spracovanie žiadosti  o dotáciu na vypracovanie
doplnenia územného plánu obce a osloviť firmu Architektonické štúdio Atrium s.r.o. za účelom
spracovania a doplnenia územného plánu obce a to v termíne do konca roka 2019.

8.  Audit obce. V tomto bode starosta obce predniesol prítomným poslancom záverečnú správu  z
auditu obce.  Audit  na obecnom úrade v Andrejovej  bol  vykonaný v mesiaci  september  2019 a
správa  bola  vypracovaná  nezávislým  audítorom  Ing.  Jozefom  Adamkovičom.  Všetci  prítomní
poslanci prečítanú správu zobrali na vedomie.

9.  Ročné odmeny. Celoročne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a pracovníčke obecného
úradu poslanci jednohlasne odsúhlasili takto: 
zástupca starostu obce Ing. Radovan Lukačejda................650,-
poslanci Emil Tenik............................................................500,-
              Marek Lenárt........................................................500,-
              Jaroslav Petruš......................................................500,-
              Ján Kleban............................................................500,-
a pracovníčka obec. úradu Nataša Trudičová ....................400,-

10.  Rôzne.  V  tomto  bode   starosta  podrobne  informoval   prítomných  poslancov  o  stave  na
jednotlivých obecných účtoch.
Tiež oznámil prítomným poslancom, že práve dnes prišla odpoveď od konateľa f. Akbaries s.r.o.,
Andrejová 22 na výzvu č. 249/2019 týkajúcej sa podania daňového priznania podľa §15 ods.1 ods.
2 č. 563/2009 Z.z.. Odpoveď od firmy Akbaries s.r.o. Bola prítomným prečítaná a starostom obce
bol prítomným vysvetlený ďalší postup zo strany obecného úradu.

11. Diskusia. V tomto bode starosta s poslancami diskutovali o možnej rekonštrukcii vo vnútornej
časti KSB ako aj o príprave verejnej schôdze pre občanov obce Andrejová.

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

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

V Andrejovej, 03. decembra  2019

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

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

                       Marek Lenárt .......................................

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