Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebne obdobie
2018 - 2022, konaného dňa 05. apríla 2019 na obecnom úrade v Andrejovej o 18.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Riadne zasadnutie otvoril starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko. Privítal všetkých
prítomných poslancov OZ, ako aj hlavnú kontrolórku obce p. Divulitovú. Prečítal program
zasadnutia OZ uvedený v pozvánke, ktorý 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 určení poslanci Ján Kleban a
Emil Tenik, ktorí boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.
3. Kontrola plnenia uznesenia. Starosta obce oznámil prítomným, že uznesenia z posledného
riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. februára 2019 boli splnené, taktiež bolo
splnené aj uznesenie zo zasadnutia 28.decembra 2018 /osadenie lámp verejného osvetlenia/.
4. Výstavba parkoviska pred kostolom a oprava cesty vedúcej na cintorín. Starosta obce všetkých
prítomných oboznámil s tým, že pozemky číslo CKN 3, CKN 5/1 a CKN 5/2 na ktorých by sa
mala zrealizovať výstavba parkoviska boli obcou vykúpené a sú vlastníctvom obce. Starosta obce
Mgr. Tomáš Jurečko v tomto bode navrhol prítomným poslancom, aby sa na časti týchto
pozemkoch zrealizovala výstavba parkoviska, ktoré by slúžilo pre obyvateľov obce v prípade
návštevy kostola, alebo pri kultúrnych podujatiach konaných v kultúrnom dome.
Po krátkej diskusii ktorá prebehla v tomto bode, všetci prítomný poslanci z výstavbou parkoviska
jednohlasne súhlasili a taktiež z opravou poškodenej cesty vedúcej na cintorín.
5. V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov o pripravovaných podujatiach v
mesiacoch máj a jún. Po krátkej diskusii sa poslanci jednohlasne dohodli na zorganizovaní a tým aj
na pokračovaní tradície týkajúcej sa turistického pochodu na Zborovský hrad v spolupráci s
Farským úradom v Andrejovej, s dátumom konania 1. mája 2019. Zraz účastníkov bol dohodnutý
pred obecným úradom o 10.30 hod.
Ďalším podujatím, ktoré bolo v tomto bode prerokované a všetkými poslancami OZ jednohlasne
schválené je podujatie „Jánska Vatra“, s termínom konania dňa 29.júna 2019 s miestom konania na
kopci zv. Pidimok.
6. Rekonštrukcia vstupov do KSB. V tomto bode starosta obce Andrejová oboznámil všetkých
prítomných s navrhnutým projektom a rozpočtom spracovaným Ing. Jozefom Hankovským k
rekonštrukcií vstupov, okolia a chodníkov KSB v Andrejovej. Po preštudovaní a následnej diskusií
všetci prítomný poslanci rekonštrukciu jednohlasne odsúhlasili a zhodli sa, že bude potrebné
zabezpečiť verejne obstarávanie k projektu rekonštrukcia vstupov, parku a chodníkov pri obecnom
úrade do konca apríla 2019.
7. Príspevok na hasičskú striekačku. V tomto bode starosta obce všetkých prítomných oboznámil s
tým, že obci Andrejová bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky vo výške 1.400,- eur. Čerpanie tejto dotácie by sa malo uskutočniť do konca
augusta 2019.
Keďže rozpočet na opravu hasičskej striekačky pre DHZ v Andrejovej je okolo 2.700,- eur
,všetkými prítomnými poslancami bolo rozhodnuté a jednohlasne schválené, že cela dotácia sa

použije na opravu striekačky a chýbajúca suma ktorá je potrebná na jej opravu bude poskytnutá z
obecného rozpočtu /formou splátkového kalendára podľa možností rozpočtu obce/.
8. V bode rôzne bolo prejednané: poplatky na obecnom úrade, zamestnanie pani Trudičovej na
polovičný úväzok, spoločenské podujatie „Majales“ konané pod záštitou obce, ako aj poskytovanie
služieb a techniky od firmy LJ EKO s.r.o.
- starosta obce prečítal prítomným poslancom doterajšie poplatky, napr. za sálu v KSB, vyhlásenie
v rozhlase a kosenie. Po krátkej diskusii sa všetci prítomný poslanci jednohlasne zhodli, že poplatky
budu zvýšené, z dôvodu rastúcich cien energií a PHM.
a/ Zvýšenie poplatkov za prenájom sály KSB a zasadačky a to:
Veľká sála /kar,oslavy, krstiny, sv. prijímanie a pod./ ............ 40,- eur
Veľká sála /svadba, zábava, diskotéka a pod./ ......................100,Zasadačka /prezentácia tovaru a pod./ ....................................15,/+ 50% v zime za kúrenie/
b/ Vyhlásenie v rozhlase /firmy/ ................10,- eur
Overenie podpisu......................................1,Overenie listiny ........................................2,Poplatok za kosenie ................................10,-/1 hod.
Pomocné práce .........................................5,-/1 hod.
- z dôvodu početných administratívnych prác starosta obce prítomným poslancom navrhol
zamestnať na polovičný úväzok, ako administratívnu pracovníčku pani Natašu Trudičovú s
nástupom do zamestnania od 08.apríla 2019. S týmto návrhom všetci prítomný poslanci
jednohlasne súhlasili.
- z dôvodu konania spoločenského podujatia „Majáles“ konaného pod záštitou obce starosta obce
navrhol prítomným poslanom bezplatné poskytnutie sály v KSB na podujatie "Majales" konaného
dňa 25. mája 2019 pod záštitou obce, pričom tento návrh bol všetkými prítomnými poslancami
jednohlasne schválený.
- nakoľko obecný úrad nedisponuje žiadnou technikou, tak starosta obce v tomto bode predložil
návrh, že v prípade potreby vykonania niektorých služieb, ako je napr. odvoz zeminy, konárov,
mulčovania, kosenia, odhŕňania snehu a pod./ pre Obecný úrad v Andrejovej budú tieto služby
realizované firmou LJ EKO s.r.o., ktorá disponuje technikou potrebnou na zabezpečenie týchto
činností. Tento návrh bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
9. Diskusia. Do diskusie sa prihlásil poslanec Jaroslav Petruš, ktorý upozornil na stĺp elektrického
vedenia, ktorý sa nachádza pred jeho pozemkom, a v prípade realizácie resp. vybudovania cesty za
potokom Andrejovka, mu bude brániť pri vjazde na jeho dvor a preto bude potrebná prekládka tohto
elektrického stĺpu do jeho dvora.
Poslanec Jaroslav Petruš ešte v diskusii pripomenul, že by bolo potrebné dať zhotoviť do márnice
na cintorín hranaté hranoly, ktoré sa používajú pri ukladaní truhly do hrobu.
Poslanec Emil Tenil v diskusii vystúpil a predložil návrh, kde by bolo potrebné dať vyhotoviť
mierku do obecného vodojemu, pre ľahšie porovnanie množstva vody vo vodojeme.
V diskusií vystúpil starosta obce a podotkol, že v prípade, keď sa budú vykonávať v obci práce s
bagrom, tak bude potrebné prečistiť priekopy v časti obce okolo domu pána Stracenského a okolo
domu pána Mačeja č.87.
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Starosta obce v diskusií požiadal poslancov OZ, pána Mareka Lenarta a Emila Tenika, aby zapojili
prívod a odvod vody od zakúpenej nádrže na vodu pre miestnu rómsku osadu v našej obci.
10. Návrh na uznesie prečítal zástupca starostu obce Ing. Radovan Lukačejda a ten bol všetkými
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
11. Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na riadnom obecnom
zastupiteľstve a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19.30 hod.
V Andrejovej, 11.apríla 2019
Zapísala: Nataša Trudičová ................................
Overovatelia: Ján Kleban ...................................
Emil Tenik ..................................
..........................................................
Mgr.Tomáš Jurečko - starosta obce
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