
                                                            Z á p i s n i c a

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebne obdobie 2018 -
2022, konaného dňa 25. septembra 2020 na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 17.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.  Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš
Jurečko.  Privítal  prítomných  poslancov  /ospravedlnil  poslanca  Emila  Tenika/  a  pripomenul
mimoriadnu situáciu so šírením nákazy COVID 19. 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 Ján Kleban a
Jaroslav Petruš, ktorí boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.

3.  Kontrola plnenia uznesenia. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že všetky uznesenia
z ostatného zastupiteľstva boli splnené, okrem  uznesenia č. 05/02/2020 odpredaj pozemku PhDr.
Vasiľovi  Ribárovi,  ktoré je  v  priebehu plnenia  a  bude ešte  predmetom prejednávania  na tomto
obecnom zastupiteľstve.

4.   Žiadosť  o  odkúpenie  obecného  pozemku.  V  tomto  bode  starosta  obce  prečítal  prítomným
poslancom  OZ žiadosť  o  odkúpenie  alebo  zámenu  obecných  pozemkov  doručenú  od  pána  A.
Akbariho, ktorá bola doručená osobne na obecný úrad dňa 03. júla 2020 .Obecné zastupiteľstvo po
krátkej diskusií hlasovaním rozhodlo, že neschvaľuje odpredaj a ani zámenu obecných pozemkov
pánovi Asadullahovi Akbarimu .

5.   Správa z kontroly HK za 1. polrok 2020. Každý prítomný poslanec  mal  na stole Správu o
vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za 1. polrok 2020. Spolu s hlavnou
kontrolórkou obce Ľubicou Divulitovou  prešli jednotlive položky príjmov a výdajov,  ako aj stav
finančných  prostriedkov  na  jednotlivých  obecných  účtoch.  Obecné  zastupiteľstvo  zobralo
predloženú správu na vedomie.

6.   Určenie a schválenie stavebného dozoru k projektu " Andrejová - rekonštrukcia vodovodu."
Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová určilo a hlasovaním schválilo služby Ing. Daniela Fecka,
ako stavebného dozora k projektu  "Andrejová - rekonštrukcia vodovodu".

7.  Turistický pochod na Lysaňu. Obecné zastupiteľstvo po krátkej diskusií jednohlasne rozhodlo,
že  neschvaľuje  zorganizovanie  turistického  pochodu "Výstup na  Lysaňu"  z  dôvodu súčastného
vývoja pandemickej situácie spojenej s vírusovým ochorením COVID 19.

8.   Výkupná cena pozemkov. Starosta obce v tomto bode oznámil prítomným poslancom , že by
bolo  v  záujme  obce  postupne  vykupovať  pozemky,  ktoré  sa  nachádzajú  pod  miestnymi
komunikáciami v našej obci. Po krátkej diskusií prítomní poslanci jednohlasne odhlasovali výkupnú
cenu za  odkúpenie súkromných pozemkov pod cestou vedúcou od rodinného domu pána Stanislava
Mačeja až po rod. dom pána Milana Trudiča v sume 1,- /jedno/ euro za 1m2.  
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9.  Rôzne. V tomto bode sa poslanci OZ vrátili k žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov, ktorá
bola  prejednávaná  na  predchádzajúcom  obecnom  zastupiteľstve,  so  záverom,  že  po  osobnom
preverení  predmetu predaja na mieste  bude rozhodnuté o odpredaji  alebo neodpredaji  obecných
pozemkov pánovi Ribárovi, na základe jeho žiadosti. Po preverení na mieste a po krátkej diskusií
prítomných sa všetci prítomný poslanci zhodli na tom, že cez pozemky o kúpu ktorých má záujem
pán Ribár vedie jediná prístupová cesta vedúca k pozemkom v časti zv. Pidimok a preto z tohto
dôvodu sa všetci prítomný poslanci zhodli na tom, že momentálne sa odpredaj obecných pozemkov
neschvaľuje. Všetci  prítomný sa zhodli  na tom, že cestu  treba vyčistiť,  opraviť a až potom sa
rozhodne či sa časť pozemkov odpredá.

V tomto bode starosta obce informoval prítomným poslancom z došlou poštou – listom,  ktorý bol
doručený na obecný úrad od prípravného výboru Rady rusínskych regiónov Slovenska z ponukou
pre našu obec vstúpiť  do tejto  rady.  Cieľom rady je  vytvoriť  silnú organizáciu,  ktorá sa môže
vyjadrovať k otázkam kultúry,  jazyka,  financovania  rusínskych inštitúcií,  rozdeľovania financií,
fungovania  súborov,  tvorcov  národného  umenia  a  kultúrneho  života.  Obecné  zastupiteľstvo  po
krátkej  diskusií,  sa  hlasovaním  rozhodlo  schváliť  vstup  obce  Andrejová  do  Rady  rusínskych
regiónov Slovenska.

V tomto bode bola jednohlasne všetkými prítomnými poslancami schválená úprava rozpočtu za rok
2020, podľa priloženého návrhu.  

10. Diskusia. 
Starosta prítomných poslancov oboznámil s tým, že každá obec má povinnosť zo zákona vykonať
pravidelný audit obce. Audítor Ing. Jozef Adamkovič zo Slovenskej komory audítorov, sa už ohlásil
a je potrebné pripraviť mu potrebné materiály za rok 2019. Cena za vypracovanie auditu je cca
800,- Eur bez DPH. 

Starosta  obce  Andrejová  v  tomto  bode  informoval  prítomných  poslancov  o  stave  financií   na
jednotlivých obecných účtoch.

V tomto bode starosta obce informoval prítomných o vykonanej kontrole Inšpektormi Slovenskej
obchodnej inšpekcie, ktorý prišli na kontrolu energetického certifikátu budovy. Počas kontroly bolo
zistené,  že  budova  aj  napriek  tomu,  že  jej  to  zo  zákona  vyplýva  nemá  spravený  energetický
certifikát.  Z  tohto  dôvodu  bola  starostom  obce  oslovená  firma  a  bola  zadaná  objednávka  na
vypracovanie  energetického  certifikátu  budovy  obecného  úradu,  čo  bolo  podmienkou  splnenia
opatrení, ktoré boli udelené pracovníkmi Slovenskej obchodnej inšpekcie. 

V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, že bolo vykonané šetrenie
Kriminálnej polície týkajúce sa anonymného podnetu zaslaného na ministerstvo vnútra.

V závere tohto bodu starosta obce informoval prítomných poslancov o vykonanej kontrole, ktorá
bola  vykonaná  Úradom  práce  sociálnych  vecí  a  rodiny,  týkajúca  sa  anonymného  podnetu  na
zamestnancov obecného úradu.

11. Návrh  na  uznesenie.  Jednotlivé  uznesenia  prečítal  zástupca  starostu  obce  Andrejová  Ing.
Radovan Lukačejda, ktoré boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
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12. Záver.
Na  záver  riadneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  starosta  obce  Andrejová  Mgr.  Tomáš
Jurečko poďakoval všetkým prítomným poslancom, ako aj HK obce Ľubici Divulitovej za účasť na
obecnom zastupiteľstve a ukončil zasadnutie o 19.00 hod.

V Andrejovej, 05. októbra 2020

Zapísala: Nataša Trudičová

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

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

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