Zápisnica
napísaná z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie
2018 - 2022, konaného dňa 16. februára 2019 na obecnom úrade v Andrejovej o 16.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Riadne zasadnutie otvoril starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko. Privítal všetkých
poslancov OZ ako aj hlavnú kontrolórku obce. Prečítal program zasadnutia uvedený v pozvánke,
ktorý bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Nataša Trudičová. Bola všetkými prítomnými poslancami
jednohlasne schválena. Za overovateľov zápisnice boli urční poslanci Marek Lenart a Jaroslav
Petruš. Tiež boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.
3. Kontrola plnenia uznesenia. Starosta obce oznámil prítomným, že uznesenia z ostatného
riadného obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. decembra 2018 boli splnené. Jedno uznesenie
týkajuce sa osadenia lámp verejného osvetlenia je v priebehu plnenia / pre nepriaznive počasie/.
4. Správa o činnosti HK za rok 2018. Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce Andrejovej pani
Ľubici Divulitovej prečítal starosta obce a prítomní poslanci ju zobrali na vedomie.
5. Detské ihrisko. Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že je možnosť požiadať o dotáciu
na projekt "Detské ihrisko".Všetký potrebné doklady na podanie žiadosti o dotáciu by mala
spracovať pani Sylvia Slavkovská do sumy 320,- eur a spoluúčasť obce na tomto projekte by bolo
5% z ceny ihriska.Všetci prítomný poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.
6. Výstavba hrobových miest. Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili ponuku vystavby 4
/štyroch/ hrobových miest na našom cintoríne v súlade so situačným plánom hrobových miest v
obci Andrejová.
7. Výber dane od neplatičov. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o stave výberu dane
od daňovníkov v našej obci. Dlžná suma stale narasta a preto navrhol poslancom objednať si služby
odborníka resp. daňového poradcu, ktorý sa bude zaoberať problematikou výberu daní u
jednotlivých dlhodobých neplatičov, ktorý nechcu spolupracovať zo správcom daní. Neplatičom
bola zaslana výzva na uhradenie nezaplatených daní.V prípade nezaplatenia bude zaslaná aj druha
výzva a následne pristupiť k vymahaniu pohľadávok formou exekúcie. Poslanci s týmto postupom
jednohlasne súhlasili a jednohlasne schválili aj odnemu za poskytnuté služby daňovému poradcovi
do 15% z vymoženej dlžnej sumy.
8. Zamestnanie občanov za podpory UPSVaR Bardejov. V tomto bode starosta pripomenul
poslancom ,že je potrebné zamestnať v našej obci dvoch až štyroch pracovnikov na práce týkajúce
sa letných sezónných prác a prác podľa potreby obce. Ideálne by bolo zamestnať občanov cez
projekty poskytujúce UPSVaR Bardejov. S návrhom starostu všetci prítomní poslanci jednohlasne
súhlasili.
9. Odkúpenie pozemku. Starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko oznámil prítomným poslancom, že
obec má možnosť odkúpiť pozemok v zastavanom území obce a to CKN 5/1 druh pozemku záhrada o výmere 1104 m2 od pána Jozefa Simka, bytom Brezová ul. č. 52, Bardejov - časť Bard.
Nová Ves.

Predbežná ústna ponuka bola 7,30 eur za 1 m2 pozemku. Všetci prítomní poslanci s touto
možnosťou jednohlasne súhlasili a uložili starostovi obce nechať spracovať kúpno-predajnú zmluvu
s pánom Jozefom Simkom k odpredaju pozemku CKN 5/1.
V tomto bode ešte poslanci jednohlasne schválili v prípade potreby najať si právne služby právneho
zástupcu k uzatvoreniu kúpno-predajných zmlúv pri kúpe alebo odpredaji pozemkov a služieb
týkajúcich sa výberu dani od jednotlivých neplatičov.
10. Vstup do KSB. Na Obecný úrad v Andrejovej bolo listom z Ministerstva financii SR, sekcia
rozpočtovej politiky Bratislava oznámené, že obci poskytujú dotáciu na základe uznesenia vlády
číslo 307 zo dňa 04. júla 2018 v sume 8.000,- eur. Dotácia je účelovo určená na kapitalové výdavky
na akciu "Rekonštrukcia parku a chodníkov pri obecnom úrade". Finančné prostriedky boli
poukazané zo Štátnej pokladnice na bankový účet príjemcu dňa 06.augusta 2018. Tieto kapitálové
výdavky je možné čerpať do konca roka 2019. Starosta obce Andrejová predložil prítomným
poslancom návrh na rekonštrukciu vstupov, chodníkov a okolia KSB v našej obci. Po krátkej
diskusii sa poslanci jednohlasne zhodli a uložili starostovi obce osloviť projektanta pána Jozefa
Hankovského k spracovaniu projektu a potrebných podkladov a dokumentácie rekonštrukcie okolia
KSB s maximalnou odmenou do 500,- eur.
11. V bode rôzne starosta informoval prítomých poslancov o možnosti odkúpenia pozemkov CKN
287, vedeného ako záhrada o výmere 144 m2 a CKN 291 vedeného ako záhrada o výmere 313 m2
od majiteľov Jana Popová a Taras Pop, v sume 2,- eur za 1 m2 formou zápočtu dlžnej sumy
/záväzok, ktorý majú voči obci/. Aj s týmto návrhom všetci prítomní poslanci jednohlasne súhlasili.
V tomto bode sa ešte všetci poslanci jednohlasne zhodli na znovu realizacii zámeru Jednoduchých
pozemkových úpravach v časti zv. Záhrady, oproti rómskej osade Andrejová.
Ďalej jednohlasne všetci poslanci schválili obecnú zabíjačku na deň 23.február 2019 so začiatkom o
15.00 hod. v sále KSB Andrejová. Všetci si podrobne rozdelili úlohy na zabezpečenie úspešneho
priebehu obecnej akcie.
12. Diskusia. V diskusii starosta oznámil prítomným, že je potrebné vymeniť v obecnom vodojeme
vodomer. Treba zistiť rozmery a orientačnu cenu nového vodomeru.
V diskusii ešte vystúpil poslanec Emil Tenik / člen DHZ Andrejová/ s požiadavkou poriešiť
hasičsku striekačku pre DHZ v našej obci. Prítomní poslanci sa zhodli, že by bolo treba mladých
hasičov podporiť a jednohlasne odsuhlásili zakupenie agregátu TAZ 1500 na výrobu hasičskej
striekačky pre DHZ v Andrejovej v sume do 1.500,- eur.
13. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostu obce Ing. Radovan Lukačejda a ten bol všetkými
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
14. Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na riadnom obecnom
zastupiteľstve a ukončil zasadnutie o 19.00 hod.
V Andrejovej, 21. februára 2019
Zapísala: Nataša Trudičová ....................................
Overovatelia: Marek Lenárt ...................................
Jaroslav Petruš ...............................
................................................................
Mgr. Tomáš Jurečko - starosta obce

