Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebne obdobie 2018 2022, konaného dňa 04. júla 2020 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, ako aj hosti a vysvetlil prítomným, že pre mimoriadnu
situáciu /šírenie nákazy COVID-19 / sa nekonali rokovania obecného zastupiteľstva, až do doby
pokiaľ sa situácia so šírením nákazy neupokojila a neboli zrušené obmedzenia.
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 navrhnutí poslanci Ján Kleban a
Jaroslav Petruš, ktorý boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.
3. Kontrola plnenia uznesenia. Starosta prítomných oboznámil s tým, že všetky uznesenia z
predchádzajúcich zastupiteľstiev boli splnené. V tomto bode ešte prítomným oboznámil zo znením
listu, ktorý bol doručený z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov týkajúceho sa žiadosti obce
Andrejová o kúpu pozemku.
Stanovisko ekonomickej rady arcibiskupstva zo dňa 05.06.2020 prítomný poslanci zobrali na
vedomie.
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku. Starosta obce prečítal prítomným žiadosť adresovanú na obecný
úrad od pána Ľudovíta Cinu, bytom Andrejová č. 108, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 17.
apríla 2020, týkajúca sa odkúpenia obecného pozemku č. 1046/101 o rozlohe 174 m2. Po krátkej
diskusii medzi žiadateľom a poslancami OZ , sa poslanci zhodli na tom, že do budúcna by cez tento
pozemok mohla viesť vodovodná prípojka k rodinným domom postaveným na susedných
pozemkoch a z tohto dôvodu prítomný poslanci nevyhoveli žiadosti o odpredaj obecného pozemku
a neschválili odpredaj obecného pozemku.
5. V tomto bode starosta obce prečítal prítomným ďalšiu žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
doručenú na obecný úrad od pána PhDr. Vasiľa Ribára a pani PhDr. Márie Ribárovej, bytom
Andrejová č. 67, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 19. júna 2020 týkajúca sa odkúpenia
obecných pozemkov č.116/203 a 1017/101. Obecné zastupiteľstvo po vzájomnej diskusií so
žiadateľom o odkúpenie pozemkov, sa predbežne rozhodlo o neschválení odpredaja obecných
pozemkov, s tým, že žiadosť bude opätovne prejednaná na najbližšom obecnom zastupiteľstve, až
po vykonaní osobnej obhliadky predmetných pozemkov. /termín obhliadky na mieste do 15. júla
2020/. Následne obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní OZ prijme záväzné stanovisko k
odpredaju vyššie uvedených obecných pozemkov.
6. Stanovisko HK. Stanovisko k návrhu záverečnému účtu za rok 2019 prečítala prítomným pani
hlavná kontrolórka obce pani Ľubica Divulitová. Vysvetlila jednotlivé položky v časti príjem,
výdaj, ako aj výsledok hospodárenia. Všetci prítomní poslanci vzali stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu za 2019 na vedomie.
7. Záverečný účet obce. V tomto bode všetci prítomní poslanci mali k dispozícii predložený návrh
záverečného účtu obce Andrejová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. Po prejdení jednotlivých

položiek záverečného účtu, tento bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslanci
obecného zastupiteľstva.
8. - 9. Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová vzalo na vedomie správu z kontroly HK za 2. polrok
2019 ako aj správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.
10. Plán kontrolnej činnosti. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020 predniesla
prítomným poslancom HK, ktorý bol všetkými prítomný poslanci jednohlasne schválený.
11. Informácia o projekte. Starosta obce v krátkosti informoval prítomných poslancov o pracovnom
rokovaní zo dňa 16.júna 2020 týkajúceho sa projektu zásobovania pitnou vodou obcí mikro-regiónu
Stredná Topľa.
Projekt sa týka vodovodného pripojenia obci mikro-regiónu Stredná Topľa z vodnej nádrže Starina
vedúcej od mesta Giraltovce po mesto Bardejov. Po krátkej diskusií všetci prítomní poslanci
jednohlasne zobrali na vedomie informáciu starostu obce Mgr. Tomáša Jurečka o pripravovanom
projekte zásobovania pitnou vodou obcí Mikro-regiónu Stredná Topľa z vodnej nádrže Starina.
V druhej časti tohto bodu všetci prítomní poslanci obce Andrejová jednohlasne neschvaľujú
zapojenie sa obce Andrejová do vyššie uvedeného projektu a spolu podieľanie sa na úhrade
nákladov spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, nakoľko obecnému
zastupiteľstvu nie sú dostupné konkrétne informácie týkajúce sa podmienok spolu-financovania
tohto projektu, t. j. výška spolu-financovania, možnosti pripojiteľnosti k spoločnému vodovodu a
pod..
12. Zapožičanie obecného náradia. Starosta obce predniesol prítomným poslancom záujem od
občanov obce Andrejová o požičiavanie obecného náradia /zbíjačka, rebrík, krovinorez a ostatné
náradie /. Všetci prítomní poslanci po krátkej diskusii sa jednohlasne zhodli a schválili poplatky za
zapožičanie obecného náradia následovne:
Zbíjačka - 20,- eur za deň ............. za pol dňa 10,Rebrík - 10,- eur za deň .................za pol dňa 5,Ostat. náradie - 10,- eur za deň ......
-"Krovinorez – bez možnosti zapožičania.
13. Rôzne. V tomto bode sa poslanci zaoberali úpravou obecnej cesty. Starostovi obce bola
prednesená ústna sťažnosť od pani Zuzany Mačejovej na nevyhovujúci stav obecnej cesty, ktorá
vedie poza potok a popred jej pozemok. Starosta obce predniesol poslancom, že je nevyhovujúci aj
stav cesty, ktorá vedie k domom p. Maxina a p. Tančina. Všetci prítomní poslanci jednohlasne
schválili opravu obecných ciest spočívajúcu v umiestnení odvodňovacích rigolov, vyčistení priekop,
vysypaním lomovým kameňom, a následne jeho uvalcovaním.
V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov, že pri poslednom silnom nárazovom
vetre spadol na obecnom cintoríne strom / na nezastavanú časť/. Starosta obce predniesol
prítomným poslancom návrh na výrub stromov na obecnom cintoríne, ktoré sa nachádzajú v
blízkosti vybudovaných hrobových miest. Po výrube vykonať náhradnú výsadbu menších
stromov /tují/ po obvode cintorína. Všetci prítomní poslanci aj tento návrh jednohlasne schválili.
Starosta ďalej oznámil prítomným poslancom, že ku dňu 31. máj 2020 konči zmluva / správa
majetku verejného vodovodu/ s firmou Aquaspiš Rudňany a od 01.06.2020 začína platnosť zmluva
o odbornej pomoci pre výkon správy majetku obecného vodovodu s firmou Ekoservis V. Slavkov.
Vysvetlil prítomným poslancom prečo bol s firmou Aquaspiš nespokojny. Všetci prítomní poslanci
informáciu od starostu obce o zmene spoločnosti, ktorá bude vykonávať odbornú pomoc pre výkon
správy majetku verejného vodovodu pre obec Andrejová vzali na vedomie.

Ohľadom hasičskej zbrojnice, starosta obce všetkých prítomných poslancov informoval o stave
konania zákazky z nízkou hodnotou týkajúcej sa výberu firmy na výstavbu hasičskej zbrojnice.
Predniesol prítomným názvy firiem, ktoré sa prihlásili do verejného obstarávania týkajúceho sa
výstavby hasičskej zbrojnice / HK-Build Gaboltov, DOD-Art Gerlachov a Profimax - Sabinov/.
Najlepšiu ponuku na sumu 42.887,83 eur aj s DPH ponúkla firma DOD-Art, Gerlachov č. 38.
Informáciu starostu obce o stave konania týkajúcej sa zákazky "Hasičská zbrojnica Andrejová"
vzali všetci prítomní poslanci na vedomie. Pred podpísaním zmluvy bude potrebné prejednať s
majiteľom firmy ešte niektoré podrobnosti týkajúce sa výstavby Hasičskej zbrojnice.
Ďalej starosta obce prečítal prítomným poslancom list, ktorý prišiel na obecný úrad dňa 26. júna
2020, ako sťažnosť od občanov Mgr. Miroslava Simka č. 10 a Dušana Rilka č. 12. Sťažujú sa v
ňom na majiteľku pozemku č. 211 nachádzajúceho sa v k.ú. obce Andrejová, ktorá sa podľa nich v
nedostatočnej miere stara o svoj pozemok. Všetci prítomní poslanci jednohlasne uložili starostovi
obce Andrejová vyzvať vlastníčku pozemku parcely CKN č. 211, k.ú. Andrejová, pani Majtanovú
Máriu z Košíc, aby v lehote do 31. decembra 2020 odstránila zo svojho pozemku kríky a náletové
dreviny.
Ďalej sa poslanci zaoberali listom od Gréckokatolíckého arcibiskupstva Prešov, stanovisko
ekonomickej rady, zo dňa 05. júna 2020, ktorý bol zaslaný na Gréckokatolícky farský úrad v
Andrejovej dňa 15. júna 2020. Po krátkej diskusii sa poslanci rozhodli a jednohlasne všetci prítomní
schválili vypracovanie žiadosti o odkúpenie pozemku č. CKN 7 o výmere 892 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je postavená budova s popisným číslom č. 61 /stará škola/ v
k.ú. Andrejová.
Starosta obce Andrejová ešte informoval poslancov o projekte "Okolie Bardejova", ktorý ponúka
nákup kníh o okolí Bardejova. Keďže objednávka na nákup kníh je podmienená väčším
množstvom kníh všetcí prítomní poslanci jednohlasne neschválili túto objednávku a zapojenie sa do
projektu.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o výzve pomoci po povodni pre hasičov obce
Trzcinica z Poľska. Výzva sa organizuje v spolupráci ÚzV DPO Bardejov. Všetci prítomní poslanci
obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zakúpenie čistiacich prostriedkov v hodnote do 100,eur pre postihnutú obec povodňami na základe výzvy na pomoc obci Trzcinica v Poľsku.
DHZ Andrejová. Starosta informoval prítomných, že dňa 02. apríla 2020 bola prijatá dotácia na
obecný účet Andrejová v sume 1.400,- eur od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
pre DHZ Andrejová. Peniaze boli použité v máji 2020 na zakúpenie motorovej píly v hodnote 479,eur a v júni 2020 boli uhradené aj 4 zasahové obleky v hodnote 1.000,- eur.
Ďalej starosta obce Andrejová informoval prítomných poslancov, že tohto roku, ako to vyplýva
aj zo zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude aj v našej obci
sčítanie domov, bytov a obyvateľov. Doba sčítania domov a bytov trvá od 01. júna 2020 do 12.
februára 2021 a doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Starosta obce ešte informoval prítomných poslancov o stave na obecných účtoch za 1. polrok
2020, ako aj o neplatičoch v našej obci.
V závere tohto bodu starosta obce prítomným poslancom oznámil, že dňa 03. júla 2020 o 14.30
hod. bola na obecný úrad v Andrejovej doručená opakovaná žiadosť o zámenu pozemkov alebo o
kúpu obecných pozemkov od Mgr. MVDr. Asadullah Akbari, Andrejová č. 22, 086 37 Šarišské
Čierne. Túto žiadosť prečítal prítomným poslancom starosta obce a všetci prítomní poslanci sa
jednohlasne zhodli a odsúhlasili, že žiadosť bola neskoro doručená, nebola v programe zasadania

tohto obecného zastupiteľstva a preto bude prejednaná na najbližšom riadnom zastupiteľstve obce
Andrejová.
14. Diskusia. Prebehla pri každom prejednávanom bode schôdze obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Mgr. Tomáš Jurečko v tomto bode oboznámil prítomných poslancov s tým, že z
dôvodu vyhlásenia mimoriadnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID 19, došlo k viacerým
obmedzeniam, a preto z tohto dôvodu došlo k výraznému kráteniu podielových daní, ktoré tvoria
rozpočet obce.
15. Návrh na uznesenie. Návrhy na uznesenie prečítal zástupca starostu obce Ing. Radovan
Lukačejda, ktoré boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
16. Záver. Na záver zasadnutia starosta obce Andrejová Mgr. Tomáš Jurečko poďakoval všetkým
prítomným poslancom ako aj HK obce za trpezlivosť a účasť na riadnom obecnom zastupiteľstve a
ukončil zasadnutie OZ o 21.00 hod.
V Andrejovej, 15. júla 2020
Zapísala: Nataša Trudičová .......................................

Overovatelia zápisnice: Ján Kleban ..............................
Jaroslav Petruš ........................

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

