
                                                    Z á p i s n i c a 

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2018 - 
2022, konaného dňa 21. februára 2020 na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 18.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš
Jurečko. Privítal prítomných poslancov OZ. 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 navrhnutí poslanci Emil Tenik a 
Ján Kleban, ktorý boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.

3.  Kontrola plnenia uznesenia. 
Uznesenie z posledného zasadnutia OZ t. j. z 30. decembra 2019 - Zorganizovať a 

zabezpečiť podujatie  "Obecná zabíjačka"  bolo splnené,.
Uznesenie  týkajúce sa spracovania žiadosti o odkúpenie, zámenu alebo ako transfer pre Gréc. kat. 
cirkev farnosť Andrejová s jednotlivými možnosťami  za pozemky nachádzajúce sa pri bývalej 
základnej škole,  je v priebehu plnenia. 

4.  Prerokovanie žiadosti o dotáciu. 
V tomto bode starosta obce v krátkosti informoval prítomných poslancov o doterajšom 

priebehu JPU v časti zv. Záhrady. 
V náväznosti na JPU ktoré sa majú vykonať v časti zv. Záhrady, starosta obce prítomných 

poslancov v krátkosti informoval o možnosti spracovania žiadosti na čerpania dotácie na doplnenie 
územného plánu obce, nakoľko v danej lokalite je územný plán obce spracovaný len čiastočne a nie 
sú v ňom obsiahnuté všetky pozemky danej lokality. 
Po následnej krátkej diskusií k žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, prítomný 
poslanci jednohlasne súhlasili so spracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie na doplnenie 
územného plánu obce poskytnutej z Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

V tomto bode  všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili postup obstarávania územno 
plánovacej dokumentácie "Územný plán obce Andrejová - Zmeny a doplnky 01" a tiež jednohlasne 
schválili, že  proces obstarávania a schválenia územno plánovacej dokumentácie potrvá najviac tri 
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

5.  Rôzne. 
V  tomto bode starosta obce Andrejová informoval prítomných poslancov OZ o jednotlivých

neplatičoch v našej obci. Prítomným prečítal jednotlivých neplatičov a sumy ktoré dĺžia obci za 
poplatky a dane z nehnuteľností. 
Nasledovala diskusia, po ktorej všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili podpísanie zmluvy o 
poskytovaní právnych služieb s advokátom JUDr. Savčákom potrebných pri vymožení 
nezaplatených daní a poplatkov od jednotlivých neplatičov. 

V tomto bode starosta ešte prítomným poslancom oboznámil s tým, že na vykonávanie 
jarných a letných  sezónnych prác v našej obci bude potrebné zamestnať niekoľko občanov cez 
UPSVaR Bardejov. Po krátkej diskusií poslanci jednohlasne schválili zamestnať dvoch až štyroch 
občanov na projekty UPSVaR - §50j., "Cesta na trh práce- 3", a pod. 



V tomto bode starosta obce prítomných poslancov oboznámil a následne im prečítal 
aktuálnu výzvu ktorú vyhlásil predseda PSK na výstavbu detských ihrísk. 
Po krátkej diskusií všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili spracovanie žiadosti týkajúcej sa 
zapojenia do výzvy predsedu PSK na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2020 - 
program 1 "ŠPORT", týkajúcej sa výstavby detského ihriska. 

V závere tohto bodu starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko prítomných poslancov informoval o 
tom, že na Obecný úrad v Andrejovej bola z Ministerstva vnútra SR doručená podpísaná zmluva o 
schválení dotácie na výstavbu Hasičskej zbrojnice v Andrejovej.   
K realizácií výstavby hasičskej zbrojnice bude zvolané ďalšie zastupiteľstvo na ktorom sa dohodne 
ďalší postup pri realizácií projektu.

6.  Diskusia. 
V tomto bode starosta obce prítomných poslancov oboznámil s došlou poštou od spoločnosti

Aquaspiš-vodné hospodárstvo Rudňany, ktoré spravuje náš vodovod, týkajúcej sa úpravy resp. 
nárastu ceny za nimi poskytované služby 
z doterajších 120,- Eur s DPH za mesiac, na  164,40 eur s DPH od 1. marca 2020.

V tomto bode starosta prítomných poslancov informoval aj o tom že v zmysle vodného 
zákona č. 364/2004 Z. z. A novelou geologického zákona č. 311/2013 Z.z. Je potrebné, aby 
právnické osoby, ktoré majú polovenie na osobnitné užívanie vôd dali vypracovať záverečnú správu
s výpočtom množstva podzemných vôd a podobne s termínom do 30.06.2020. Vypracovanie takejto
správy môže vypracovať len hydrogeológ s oprávnením a cena takejto správy sa pohybuje okolo 
2000,- Eur. 

V tomto bode ešte starosta obce prítomných informoval o tom, že za parkoviskom 
nachádzajúcim sa pred miestnou cerkvou nechal vykopať priekopu potrebnú k odvodeniu 
parkoviska, nakoľko je tam problém s podzemnou vodou. Do priekopy bude uložená drenážna rúra 
a priekopa bude zahrnutá.  

7.  Uznesenie. 
Návrh na uznesenie prečítal poslanec OZ Jaroslav Petruš a ten bol všetkými prítomnými 

poslancami jednohlasne schválený.

8.  Záver
Na záver starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

riadnom obecnom zastupiteľstve a ukončil zasadnutie OZ o 19.30 hod.

V Andrejovej, 26. februára 2020

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

Overovatelia: Emil Tenik ........................................

                       Ján Kleban .......................................

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




