
                                                    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. septembra 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. Vzhľadom k chybe v poradí jednotlivých bodov programu, tie boli upravené a následne
bol upravený program zasadnutia  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, ktorí boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.

3.  Kontrola plnenia uznesenia. Uznesenia z predchádzajúcich období boli splnené, okrem uznesení
týkajúcich  sa  výstavby  oplotenia  okolo  Domu  smútku  a  vybudovania  a  výstavby  nových
autobusových zástavok sú v priebehu plnenia.

4.   Správa HK o vykonaní kontroly hospodárenia s fin. prostriedkami za 1. polrok 2022. Hlavná
kontrolórka obce pani Ľubica Divulitová predniesla prítomným poslancom správu o hospodárení
obce za 1. polrok 2022. Oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s celkovými príjmami a
výdavkami  obce.  Poslancov  oboznámila  so  stavom  finančných  prostriedkov  na  obecných
bankových  účtoch  a  so  stavom  v  pokladni.  Správu  HK  o  vykonaní  kontroly  hospodárenia  s
finančnými prostriedkami za 1. polrok 2022 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
V tomto bode hlavná kontrolórka predniesla prítomným Plán kontrolnej činnosti HK na II. Polrok
2022, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

5.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. O programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obci Mikro regiónu stredná Topľa informoval prítomných poslancov starosta obce Andrejová Mgr.
Tomáš Jurečko. Zhodnotil stav od roku 2015, oboznámil ich s obsahom a informoval aj o víziách a
plánoch do budúcna  na roky 2022 - 2028 podľa predloženého návrhu. Obecné zastupiteľstvo tento
dokument  jednohlasne schválilo.

6.  Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. u. Andrejová. Starosta obce oboznámil
prítomných  poslancov  s  prieskumom  záujmu  o  vykonanie  pozemkových  úprav  vykonaným  v
predchádzajúcom volebnom období. Informoval ich o priebehu vykonávania pozemkových úprav a
o prípravnom výbore pre projekt vykonávania pozemkových úprav v k. ú. Obce Andrejová.  Po
krátkej diskusii poslanci jednohlasne schválili vstup do projektu pozemkových úprav a súčinnosť
obce pri vykonávaní a realizácii projektu pozemkových úprav v k. ú. obce Andrejová.

7.  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2022. Starosta obce predniesol prítomným poslancom
návrh  VZN,  ako  aj  zapracované  pripomienky.  Následne  obecné  zastupiteľstvo  obce  Andrejová
zobralo na vedomie stanovisko Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-
PO-OVBP1/2022/040544/0106838 zo dňa 31.08.2022 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov 01
Územného  plánu  obce  Andrejová  podľa  §  25  zákona  č.  50/1976 Zb.  o  územnom plánovaní  a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/.



Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci
prerokovania návrhu Zmien a doplnkov 01 Územného plánu obce Andrejová.

V tomto bode obecné zastupiteľstvo schválilo podľa § 26 ods../3/  a § 27 ods. /3/ stavebného zákona
v nadväznosti   na § 11 ods./4/  písm.  c/  zákona č.  369/1990 Z.  z.  o obecnom zriadení  v znení
neskorších predpisov Zmeny a doplnky 01 Územného plánu obce Andrejová. 

V závere tohto bodu ešte obecné zastupiteľstvo uložilo starostovi obce zabezpečiť prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Zmien a doplnkov 01 Územného plánu obce Andrejová:
a/  v súlade s § 6 ods. /8/ zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlásenie  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Andrejová  č.  1/2022,  ktorým  sa  vymedzujú
záväzné časti Zmien a doplnkov 01 Územného plánu obce Andrejová,
b/  zverejniť  v súlade s  § 27 ods.  /4/  písm.  a/  a  b/  stavebného zákona záväznú časť Zmien a
doplnkov 01 Územného plánu obce Andrejová na úradnej tabuli a web stránke obce najmenej na 30
dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy,
c/  označiť textovú časť, výkresovú časť a záväznú časť Zmien a doplnkov 01 Územného plánu
obce Andrejová schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. /1/ stavebného zákona,
d/  vyhotoviť registračný list v súlade s § 28 ods. /5/ stavebného zákona a doručiť ho Ministerstvu
dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien a doplnkov 01 Územného
plánu obce Andrejová,
e/   uložiť  Zmeny a doplnky 01 Územného plánu obce Andrejová v obci  -  na obecnom úrade,
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od
schválenia.

8.  Územný plán obce Andrejová - zmeny a doplnky 01. Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová
jednohlasne schválilo podľa § 11 ods. /4/ písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení  neskorších  predpisov  VZN  č.  1/2022  vyhlásení  záväznej  časti  Zmien  a  doplnkov  01
Územného  plánu  obce  Andrejová,  ktorým  sa  vymedzujú  záväzné  časti  Zmien  a  doplnkov  01
Územného plánu obce Andrejová.

9.  Rôzne. Starosta obce prečítal žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov od rodiny Ribarovej z
Andrejovej č. 67. Po diskusii poslancov sa obecné zastupiteľstvo jednohlasne zhodlo, že neschváli
odpredaj obecných pozemkov EKN 1016/103 a EKN 1017/101 p. PhDr. Vasiľovi Ribarovi a p.
PhDr. Márií Ribarovej na základe ich žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov zo dňa 19. júna
2020, z  dôvodu, že cez uvedené obecné pozemky vedie jediná prístupová cesta do lokality zv.
Pidimok,  a  tieto  budú  zahrnuté  do  projektu  pozemkových  úprav  prebiehajúcich  v  k.ú.  obce
Andrejová.

V bode rôzne sa poslanci zaoberali aj úpravou poplatkov za používanie Domu smútku a KSB v
obci.
Po krátkej diskusií obecné zastupiteľstvo obce Andrejová jednohlasne schválilo zmenu poplatkov
za jednotlivé služby a to následovne: 
- používanie domu smútku:
1. Občania s trvalým pobytom v Andrejovej ........................ 20,- eur/noc
2. Rodáci z Andrejovej s TP mimo obce ............................... 40,- eur/noc
3. Cudzí občania .................................................................... 60,- eur/noc
4. Prenájom chladiaceho boxu - cudzí občania .......................20,- eur/noc

- prenájom sály v KSB: 
1. Veľká sála /kar, oslavy, krstiny, sv. prijímanie a pod./ .........60,- eur



/prenájom do 22.00 hod. = 60,- eur, dlhšia doba poplatok sa zvyšuje na 120,. eur/
2. Veľká sála /svadba, zábava, diskotéka a pod./ ...................150,- eur
3. Zasadačka /prezentácia tovaru a pod./ ................................. 30,- eur

/Vo vykurovacom období sa jednotlivé sadzby zvyšujú o 50% z dôvodu vykurovania objektov/.

V tomto bode ešte starosta obce  poskytol informáciu poslancom  o dlžníčke pani Andrei Bilej.
Predložený problém týkajúci  sa  vymáhania  záväzku a jednotlivé  možnosti  výmazu pohľadávky
predniesol starosta obce a taktiež aj hlavná kontrolórka obce. Následne po krátkej diskusií obecné
zastupiteľstvo  obce  Andrejovej  jednohlasne  schválilo  zrušenie  a  výmaz  pohľadávky  voči
daňovníčke pani Andrei Bilej, nar. 28. októbra 1970, týkajúcej sa nezaplatených daní a poplatkov za
obdobie rokov 2010  až 2018 z dôvodu, že daňovníčka p. A. Bilá má trvalý pobyt v obci Andrejová,
ale od roku 2010 sa v mieste trvalého pobytu nezdržiava, nakoľko v danom období sa zdržiavala v
Českej republike. Pohľadávka vyššie uvedenej daňovníčky za roky 2010 až 2018 v sume 397,- eur
je nevymožiteľná zo zákona a z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zrušenie
pohľadávky.

10. Diskusia. V tomto bode poslanci obce diskutovali ohľadom rezania stromov na pozemku pod
cintorínom.

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

12. Na záver riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Andrejová, starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie o 19.50 hod.

V Andrejovej, 10. októbra 2022

Zapísala: Nataša Trudičová

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

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

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



                       


