
                                                          Z á p i s n i c a

napísaná z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Andrejovej  za volebné obdobie
2018 - 2022, konaného dňa 28. januára 2021 na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 15.30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.  Mimoriadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  a  viedol  starosta  obce  Mgr.  Tomáš
Jurečko.  Privítal  prítomných  poslancov  obce,  ospravedlnil  poslanca  Emila  Tenika  /karanténa/.
Prečítal  program   mimoriadneho  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  Jaroslav
Petruš a Ján Kleban, ktorí boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3.  Kontrola plnenia uznesenia. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že uznesenia  z
ostatného zastupiteľstva boli splnené okrem uznesenia č. 16/2/2020 zo dňa 06.júla 2020 a uznesenia
č. 11/5/2020 zo dňa 30. decembra 2020, ktoré sú v priebehu plnenia.

4.  Žiadosť o dotáciu. Starosta obce vysvetlil poslancom, že je možnosť nanovo požiadať o dotáciu
na  spracovanie  územno-plánovacej  dokumentácie  v  obci  Andrejová  v  časti  zv.  Záhrady  oproti
rómskej osade . Prítomným poslancom vysvetlil postup týkajúci sa žiadosti o poskytnutie dotácie a
odpovedal na niektoré otázky prítomných poslancov, týkajúce sa prejednávaného bodu. Po krátkej
diskusií  poslanci  jednohlasne  schválili  postup  obstarávania  územno-plánovacej  dokumentácie
"Územný  plán  obce  Andrejová  -  Zmeny  a  doplnky  01",ako  aj  to,  že  proces  obstarávania  a
schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o
poskytnutí dotácie.

5.   Diskusia.  V  tomto  bode  poslanci  OZ diskutovali  o  schválenom zámere  obce  Andrejová  o
zámenu obecného pozemku CKN 243 za pozemok CKN 246, ktorého majiteľom je poslanec Ján
Kleban.

6.  Návrh na uznesenie. Jednotlivé uznesenia prečítal starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko,
ktoré boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválené.

7.  V závere mimoriadneho obecného zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť na zastupiteľstve a ukončil zasadnutie o 16.30 hod.

V Andrejovej, 03. februára 2021

Zapísala: Nataša Trudičová

Overovatelia: Jaroslav Petruš ................................

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

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


