Zápisnica
z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebne obdobie 2014-2018,
konaného dňa 18. apríla 2016 o 17.00 hodine na obecnom úrade v Andrejovej.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Riadne zasadnutie OZ otvorila, prítomných ako aj hosťa /kronikárku Máriu Simkovú/ privítala,
prečítala program a zasadnutie viedla Mgr. Milana Gerženiová - starostka obce. Navrhnutý program
bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
V úvode zasadnutia pani kronikárka prečítala svoje poznámky, ktoré by mali byť zapísané do
obecnej kroniky za rok 2015. Niektoré poznámky starostka obce upresnila a poslanci jej navrhli čo
by ešte mala do kroniky za rok 2015 doplniť , starostka jej poďakovala za účasť na OZ.
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola včetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovateľov boli určení Ing. Radovan Lukačejda a Emil Tenik. Tiež boli všetkými
prítomnými poslancami schválení.
3. Uznesenia boli splnené.
Starostka prečítala list od Olivera Simka - podnet na ŽP v ktorom žiada preskúmať predlženie
dátumu ukončenia stavby - rekonštrukcia vodovodu do 7/2018 vydané verejnou vyhláškou. Po
preskumaní tohto podnetu v Košiciach bolo Obec. úradu oznámené , že je všetko v poriadku a
dátum ukomčenia tejto stavby platí.
Aj sťažnosť p. Akbariho proti vydaniu rozhodnutia o povolenie jednoduchej stavby pre LJ EKO
po prešetrení Stavebnej inšpekcie je v poriadku.
4. V tomto bode starostka oznámila poslancom, že s opravou vodovodu je potrebné počkať kým
Envirofond nerozdeli dotácie pre tento rok, pretože žiadosť o dotácie už je aj na tento rok podaná.
5. Ihrisko pod rómskou osadou môže byť dokončené až po dovoze ďalšej zeminy, kedy je potrebné
zvolať brigádu pre zhotovenie oplotenia. Terenné úpravy od hlavnej cesty prisľubili vykonať
Správa a údržba ciest Bardejov / p. Krivka/.
6. Stará škola. Starostka informovala poslancov, že miestnosť je už pripravená len chýbajú stroje na
cvičenie. Poslanci sa ešte zhodli na tom ,že vo stupnej chodbe je potrebné zamurovať dva okna a
dva vymeniť za plastové. Uzatvoriť pivnicu a osadiť nové vchodové dvere.
7. Rekonštrukcia kancelárie. PSUaSL v Andrejovej má kanceláriu v budove Obecného úradu, ktorú
je potrebné opravyť a vymaľovať. Prítomní poslanci túto opravu schválili s pripomienkou, že si
členovia výboru poz. spoločenstva všetky písomnosti pred samostatnou rekonštrukciou s tejto
miestnosti pdnesu.
8. WC v KSB. Starostká obce navrhla, že by bolo potrebné opraviť WC v KSB - niektoré priečky
vybúrať, niektoré vymurovať , nakres predložil poslanec p. Emil Tenik. Poslanci sa zhodli na tom,
že treba počkať či nebude potrebné z vlastných zdrojov opravovať obecný vodovod / v prípade, že
nebude poskytnutá dotácia z Envirofondu/.
9. Zborov - Tohto roku by sa mal konať druhý ročnik turistického pochodu na Zborovský hrad v
spolupráci s Farským úradom Andrejová. Na tento rok bol odsuhlásený dátum 30. apríla 2016, s
tým že spomzorom tohto podujatia budú poslanec Ing. Radovan Lukačejda a starostka obce Mgr.
Milana Gerženiová.

10. Brod - Slovenský vodohodpodársky podnik, vydal stanovisko , že s navrhovaným technickým
riešsním brodu - pristupovej cesty súhlasí. Tak isto súhlasné stanovisko prišlo zo ŽP Bardejov. Je
potrebné požiadať o úzenné konamie. Stavebné povolenie - pretože je to špeciálna stavba vydáva
špeciálny stavebný úrad, teda obec.
11. Rôzne: Starostka obce predniesla žiadosť kňaza, či by obec nemohla zakúpiť premietačku.
Poslanci túto požiadavku zamietli s tým, že sú dôležitejšie veci, ktoré treba v obci zakúpiť.
Ďalej starostka oznámila poslancom že od 03. mája bude čerpať dovolenku do 13.mája 2016 a
požiadala zástupcu Mgr. Tomáša Jurečku aby ju v tomto čase zastupoval.
Dňa 07. mája 2016 sa uskutoční majales pre občanov našej obce a preto bol daný návrh aby obecný
úrad poskytol spoločensku sála bezplatne.Poslanci to odsuhlásili.
12. Diskusia. Starostka obce oznámila, že stromy pri r.d. Benkových a pri p. Žbodakovej budú po
dohode s p. Popiakom odstranené Slovenským vodohospodárskym podnikom.
Poslanec Ing. Radovan Lukačejda oznámil ,že chystajú v spolupráci s Obecným úradom vatru Jánsky oheň pri priležitosti sviatku sv.Jána.
13. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostky Mgr. Tomáš Jurečko a bol všetkými prítomnými
poslancami schválený.
14. Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 19.00 hod.
V Andrejovej, 28. mája 2016

Zapisovateľka: Nataša Trudičová .......................................

Overovatelia: Ing. Radovan Lukačejda ...............................
Emil Tenik .....................................................

.........................................................
Mgr. Milana Gerženiová
starostka obce

