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Z á p i s n i c a 

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 

2018 - 2022, konaného dňa 28. januára 2022 na obecnom úrade v Andrejovej, začiatok o 

17.30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Andrejová Mgr. 

Tomáš Jurečko. Privítal prítomných poslancov obce, ako aj hlavnú kontrolórku obce p. 

Ľubicu Divulitovú. Prítomným prečítal program zasadnutia uvedený v pozvánke na obecné 

zasadnutie. Program 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 Marek 

Lenart a Ján Kleban, ktorí boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

3. Kontrola plnenia uznesenia. Poslanci zobrali na vedomie správu o kontrole plnenia 

uznesení. Uznesenia z ostatných zastupiteľstiev sú splnené. Uznesenia číslo 7/03/2021 a 

08/03/2021 sú v priebehu plnenia. 

4. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy so zriadením vecného bremena. V tomto bode starosta 

obce prítomným poslancom prečítal došlý list doručený od Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 

v Prešove. Prítomným prečítal návrh  Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena 

spočívajúceho v práve prechodu na pozemok, ktorý vlastní Gréckokatolícka cirkev farnosť 

Andrejová. Prítomným poslancom  vysvetlil jednotlivé body kúpnej zmluvy a podmienky 

odpredaja pozemku. Predmetom kúpy bol pozemok - zastavaná plocha a nádvorie, parcela 

CKN č. 7 o výmere 892 m2. Suma za odkúpenie predmetného pozemku bola stanovená na 7,- 

Eur za 1m
2
, čo činí spolu sumu 6.244,- eur . Starosta obce prítomných oboznámil s tým, že 

70% z kúpnej ceny ostane pre potreby farnosti v Andrejovej a ostatných 30% z kúpnej sumy 

bude ponechané pre potreby  arcibiskupstvav Prešove. Predloženú Kúpnu zmluvu so 

zriadením vecného bremena , týkajúcu sa zakúpenia pozemku CKN 7 o výmere 892 m2 do 

výlučného vlastníctva Obce Andrejová, Andrejová č. 39 od terajšieho vlastníka 

Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Andrejová, Andrejová č. 57, so všetkými náležitosťami, 

ktoré boli zapracované právnym oddelením Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, 

všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva Andrejová jednohlasne schválili. 

5. Rôzne. V tomto bode starosta oboznámil poslancov, že je potrebné zakúpiť veľkoobjemový 

kontajner na cintorín. Po krátkej diskusii prítomní poslanci jednohlasne schválili zakúpenie 

veľkoobjemového kontajnera v hodnote 1.000,- eur a to formou kúpno-predajnej zmluvy.  

V tomto bode ešte poslanci jednohlasne schválili registráciu Dobrovoľného hasičského zboru 

Andrejová do mimovládnych neziskových organizácií /z dôvodu možnosti získania 2% z dane 

na DHZ Andrejová/. 

6. Diskusia. V tomto bode starosta informoval, že v mesiaci november 2021 bolo Obecným 

úradom Andrejová odoslaných 39 listov "Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce 

Andrejová - Zmeny a doplnky č.1 - žiadosť o stanovisko". Okrem firmy  ARIAN TRADE 

s.r.o., Duklianska 11, 085 01 Bardejov, všetci zaslali na Obecný úrad v Andrejovej súhlasné 

stanovisko. 
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V tomto bode prítomných informoval, že dňa 28. januára 2022 z pozemku č. EKN 552/5 k.ú. 

Andrejová, bol spoločnosťou StrechyM s.r.o., 9. mája 744/15,Sabinov, odstránený a 

zlikvidovaný nebezpečný odpad - azbestová krytina. 

V tomto bode starosta obce prítomných oboznámil s tým, že poslanec a zároveň veliteľ DHZ 

Andrejová pán Emil Tenik, oslovil miestnych, ale aj cudzích podnikateľov a občanov, a 

zorganizoval finančnú zbierku na dovybavenie dobrovoľného hasičského zboru v Andrejovej, 

kde sa mu doteraz podarilo vyzbierať cez 1000,- Eur, za ktoré bude zakúpená výstroj pre 

dobrovoľných hasičov v Andrejovej.  

7. Návrh na uznesenie. Jednotlivé uznesenia prečítal prítomným poslancom starosta obce 

Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko, ktoré následne boli všetkými prítomnými poslancami 

jednohlasne schválené. 

8. Na záver riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Andrejová, starosta obce 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil obecné zasadnutie o 19.00 hod. 

 

V Andrejovej, 15. februára 2022. 

Zapísala: Nataša Trudičová 

 

Overovatelia: Marek Lenart ............................... 

 

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

 

 

................................................................ 

     Mgr. Tomáš Jurečko - starosta obce 

 
 


