
                                                         Z á p i s n i c a

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2018 -
2022, konaného dňa 30. júna 2022 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  obecného zastupiteľstva, 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. Starosta obce predniesol poslancom informáciu o kontrole plnenia
uznesení. Uznesenia z ostatných zastupiteľstiev sú splnené. Prítomní poslanci zobrali informáciu
na vedomie.

4.  Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021. Hlavná kontrolórka obce pani Ľubica
Divulitová predložila poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021. Predniesla a
následne vysvetlila prítomným poslancom jednotlivé položky záverečného účtu obce.  Vysvetlila
úpravy rozpočtu, celkové výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, ako aj výsledok hospodárenia na
obecnom  úrade  v  Andrejovej  za  rok  2021.  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Andrejová  zobralo
stanovisko hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 na vedomie.

5.  Záverečný účet obce Andrejová za rok 2021. Po vysvetlení  jednotlivých položiek  hlavnou
kontrolórkou obce, poslanci obecného zastupiteľstva záverečný účet obce Andrejová za rok 2021,
ako aj celoročné hospodárenie obce jednohlasne schválili bez výhrad. 
V  tomto  bode  prítomný  poslanci  jednohlasne  schválili  použitie  prebytku  rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 4.915,59 eur.

6.  Individuálna výročná správa obce Andrejová za rok 2021. Individuálnu správu obce Andrejová
za  rok 2021 prečítala  a  jednotlivé  body vysvetlila  hlavná kontrolórka  obce.  Poslanci  obecného
zastupiteľswtva zobrali individuálnu výročnú správu obce Andrejová za rok 2021 na vedomie. 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2022 predniesla hlavná kontrolórka pani Ľubica Divulitová. Následne bol plán kontrolnej
činnosti všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

8.  Rôzne. V tomto bode starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko prečítal list zo dňa 23. marca
2022 od pani Anny Rilkovej, Andrejová č. 15 - Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby,  denný stacionár,  Arcidiecézna charita Košice,  Denný stacionár sv. Matky Terezy,  ul.  L.
Berku č. 199, 085 01 Bardejovská Nová Ves. Po krátkej diskusii poslanci jednohlasne neschválili
poskytnutie príspevku na sociálne služby pani Rilkovej, na základe jej žiadosti, z dôvodu, že Obec
Andrejová vo svojom rozpočte  nedisponuje finančnými  prostriedkami  na financovanie  takýchto
služieb a obec zo štátneho rozpočtu nedostala žiadne finančné prostriedky, ktoré by boli poukázané
na financovanie takýchto služieb.



V tomto bode ešte starosta obce prečítal prítomným poslancom aj list zo 06. mája 2022, ktorý 
prišiel z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova č. 17, 831 03 Bratislava ako Informáciu o
aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR /finančne podporiť DPO SR
napr. sumou 10 centov na 1 obyvateľa našej obce, prípadne inou sumou podľa finančných možnosti
rozpočtov/.  Obecné  zastupiteľstvo  sa  rozhodlo  schváliť  príspevok  pre  Dobrovoľnú  požiarnu
ochranu SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, v sume 0,10 eur na 1 obyvateľa obce Andrejová.
Príspevok v sume 37,40 eur bude poskytnutý na číslo účtu DPO SR uvedený v záhlaví žiadosti o
poskytnutie pomoci DPO SR.

9.  Diskusia. V diskusii starosta obce informoval poslancov OZ o nedostatku pitnej vody v našej
obci. Vzhľadom k tomu, že občania nerešpektujú opakované výzvy na šetrenie s pitnou vodou a
dochádza k polievaniu záhrad, trávnikov a napúšťaniu bazénov, je nutné pristúpiť k regulácií vody,
na čom sa prítomný poslanci zhodli.  Z tohto dôvodu bolo OZ určené, že regulácia pitnej vody bude
uskutočnená zastavením dodávky pitnej vody v čase od 22:00 h do 08:00 hod. s dobou trvania do
zlepšenia situácie s dodávkou  pitnej vody.
V tomot bode starosta ešte informoval prítomných, že od 1. júla 2022 bude zamestnaný jeden občan
z Andrejovej, cez projekty z ÚPSVaR Bardejov a tiež na sezónne práce traja brigádnici z obce
Andrejová / študenti počas prázdnin/.
Poslanec Marek Lenart informoval prítomných, že na začiatku obce Andrejová, pri Sidanke nesvieti
verejné osvetlenie - poslanci sa  dohodli na riešení osvetlenia a to opravou existujúceho osvetlenia. 
Starosta  obce  prítomným  predniesol  požiadavku  od  občana  Petra  Drobniaka  o  nedostatočnom
verejnom osvetlení pred jeho rodinným domom. Poslanci sa zhodli na tom, že sa pôjdu pozrieť na
miesto  ktorého  sa  týka  požiadavka  a  následne  sa  rozhodne  o  potrebe  umiestnenia  verejného
osvetlenia. 

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

11. Na záver riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Andrejová, starosta obce poďakoval
prítomným  za účasť a ukončil zasadnutie o 19.40 hod.

V Andrejovej, 19. júla 2022

Zapísala: Nataša Trudičová

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

                       Marek Lenart ..........................................

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


