
                                            Z á p i s n i c a  
z riadného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Andrejovej, konaného dňa 17.05.2013 o18.00 
hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila, prítomných privítala a viedla starostka obce  p. 
Gerženiová Milana. Prečítala program, ktorý bol doplnený o body p. Olivera Simka a schválený 
štyrmi prítomnými  poslancami. 
 
2. Za zapisovateľku bola zvolená p. Nataša Trudičová a za overovateľov zápisnice p. Oliver 
Simko a Jaroslav Mihálik. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení- uznesenie č.4/1/2012 po a,b,a c boli splnené. 
 
4. Predloženie návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 - záverečný účet obce za rok 2012 
spracovalá p. Tipulová Marcela  na spoločnej uradovni v Bardejove, ktorá spracúvava 
účtovníctvo obce. 
 
5. Prehodnotenie textu do obecnej kroniky za rok 2012 - pani starostka oboznamila s obsahom 
kroniky a všetci poslanci sa zhodli, že okrem  príspevku o ZO protifašistickych bojovníkoch  , 
ktorý sa im zdal rozsiahly, ostatné texty môžu byť použité. 
 
6. Príprava verejnej schôdze - poslanci OZ sa dohodli ,že verejná schôdza  v Andrejovej sa bude 
konať 8. júna 2013 o 17.00 hod. v KSB. Navrhované body na pripravovanú schôdzu boli brod 
cez   potok Andrejovka na hornom konci obce,úprava koryta toku potoka okolo cesty na 
cintorín, oprava obecného rozhlasu a riešenie problému okolo ROEPKy.   
 
7. Správa HK za rok 2012 /vyjadrenie sa OZ/ - pán A. Akbari prečítal správu za rok 2012. Okrem 
O. Simka sa  ani jeden poslanec k správe nevyjadril. Pán Simko poznamenal,že zastupiteľstvo 
treba zvolávať každe tri mesiace a dal písomné vyjadrenie k zápisnici z OZ konaného dňa 
20.02.2013 /toto vyjadrenie bude priložené k tejto zápisnici/. Poznamenal ešte že treba doriešiť 
priekopu okolo DS v obci, treba riešiť neplatičov v obci, poznamenal,že pán E. Tenik /ako 
zástupca starostky/ by mal robiť predbežné kontroly na OcÚ za rok 2013, pán T. Jurečko nedodal 
doklady ohľadom lesov na obecný úrad a pripomenul že chýbajú dôležité papiere po p. V. 
Frickom. 
Hlavný kontrolór ešte poznamenal ,že on musi dohliadať na zákony v tejto obci a , že na projekt 
ochrana proti povodňami necha urobiť audit. Ďalej v priebehu OZ bolo zistené, že starostka obce 
podpisala kupnu zmluvu  s manželmi Ribarovými, pričom dňa 20.2.2013 na OZ bolo schvalené     
na odpredaj cca 340 m2 za podmienok, že Ribaroví na túto výmeru dajú vypracovať geometrický 
plán a znalecký posudok na vlastné náklady. Tieto podmienky však neboli splnené. Starostka 
obce v rozpore s prijatým uznesením bez toho aby vopred predložila   OZ geometrický plán a 
znal. posudok  na schválenie, podpísala kupnu zmluvu na celé dve parcely cca 1575 m2, čím 
znevyhodnila obec cca 1200 m2. Poslanci, OZ uložili hlavnému kontroloróvi Dr. Akbarimu, aby 
sa obrátil na   prislušné orgány a celú vec vrátil do pôvodného stavu. 
 
8. Odmeny poslancom za 1.polrok 2013 /návrh na odmeny/ - tu p. O Simko navrhol každému 



poslancovi po 210.-eur v čistom za polrok. Nikto viacej sa k tomu nevyjadril. 
 
9. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2013 /prerokovanie/- k tomu bodu sa poslanci zhodli, 
že p. A. Akbari musí vyhotoviť písomný záznam na OcÚ z každej vykonanej kontroly. 
 
10. Príprava podujatia /výstup na Lysaňu/ - poslanci po krátkej diskusii sa zhodli na termíne 
konania výstupu a to na 05.07.2013 /sviatok sv.Cyrila a sv.Metoda/.Dohodli sa , že pri tejto 
priležitosti zabezpečia zabetonovanie kríža na vrchole Lysaňa, ktorý bude v deň výstupu 
odhalený a vysvätený miestným farárom.Tiež skonštatovali, že  je potrebné zakúpiť aspoň 50 
litrový kotol na varenie guľašu, ktorý by slúžil na rôzne účely v obci. 
 
11. Oboznamenie z výberom daní z nehnuteľnosti - keďže už dlhšiu dobu pretrvávajú 
nezrovlalosti medzi starostkou obce a majiteľom fi Akbaries ohľadom výmery na katastrálnom 
územi v Andrejovej,po dvakrát návrhovanom riešeni p. Simkom,aby kv tejto veci sa OZ stretlo o 
týždeň a riešilo tento problem došlo k slovnej prestrelke medzi p. Simkom  a starostkou, ktorá 
odišla  z kancelárie OcÚ. OZ sa dohodlo na spoločnom stretnutí na OcÚ v Andrejovej dňa 
24.05.2013  o 18.00 hod. 
 
12. Správa finančnej kontroly ,dohoda o splátkach, ďalší postup, upovedomenie o začatí konania 
-  
nebola predložená, lebo starostka už nebola prítomná.. Poslanci po krátkej debate pokračovali  v 
programe OZ. Schôdzu ďalej viedol p. E. Tenik. 
 
13. Pes pri OcÚ -  p. O. Simko povedal, že pes pri OcÚ nemá čo robiť a že ho treba ponúknuť do 
domácnosti alebo do útulku pre psy. 
 
14. Schválenie príspevku pre občianské združenie -  poslanec J. Mihálik navrhol ,aby obecný 
úrad v Andrejovej prispieval na občianské združenie, ktoré majú založené pri rómskej osade v 
Andrejovej. Po viacerých návrhoch sa dohodli na sume 100,- eur na rok 2013. 
 
15. Obecné osvetlenie - keďže v našej obci je už staršie verejné osvetlenie a preto sú aj  časté 
poruchy  poslanci sa zhodli a  bolo navrhnuté aby sa zakúpili aspoň dve svetla. 
 
16. Sidanka a okolie Vaľkových - pánom O. Simkom bolo návrhnuté, že okolo potoka pri 
Vaľkových je neupravený teren a preto sa tam zle kosí. Treba odstrániť veľké kamene a v lete 
všetko vykosiť. Kamene použiť pri vode na Sidanke. Bol daný aj návrh postaviť altánok a 
ohnisko na pozemku pri Sidanke /drevo od OcÚ/. 
 
17. Oprava rozhlasu - poslanci rozhodovali aj ohľadom verejného rozhlasu, ktorý tiež nie je v 
najlepšom stave. V zime bolo roztrhané  vedenie od  ťažkého snehu a následkom toho zhorelá aj 
rozhlasová ústredňa. Bol dany návrh, že treba postupne meniť staré časti . 
 
18. Cesta na cintorin - Oliver Simko poznamenal, že treba urychlene riešiť cestu na cintorin. 
/Vraj by to bolo možné cez pozemok p. Popovej č.d.33/. 
 
19. Brod cez potok - na hornom konci obce bude zrušený brod cez potok Andrejovku, pretože p. 
Katarína Feichtenschlager-Kleban  Andrejová č. 115  postaví most k svojmu pozemku.Treba 



riešiť nový brod, aby bol prístup ku všetkým pozemkom, ktoré sa nachádzajú v tejto časti obce. 
 
20. Rôzne - v tomto bode p. O. Simko poznamenal, že treba opraviť riny na KSB v Andrejovej a 
tiež uviedol, že  na hranici obce  Andrejová a Šarišské Čierne je veľká kopa hnoja a v jari  pri 
topení snehu aj pri dažďoch stekala voda do potoka Andrejovka. 
 
21. Diskusia - do diskusie sa prihlasil p. J. Mihálik s návrhom, aby   boli vyhotovované 
zápisnice a uznesenia pre všetkých poslancov OZ. 
 
22. Návrh na uznesenie -  napísaný návrh na uznesenie predložil p. O. Simko  zástupcovi 
starostky E. Tenikový na podpis, ten návrh na uznesenie podpísal. 
 
23. Záver. 
 
V Andrejovej, dňa 24.05.2013 
Zapisovateľ: N. Trudičová ............................................................ 
 
Overovatelia zápisnie: 1. Oliver Simko ....................................... 
 
                                     2. Jaroslav Mihálik ................................. 


