
                                               Z á p i s n i c a 
 
z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Andrejová , ktoré sa konalo dňa 
22.09.2013 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Mimoriadné obecné zastupiteľstvo  zvolala, otvorila, privítala poslancov, prečítala program a 
viedla zasadnutie starostka obce p. M. Gerženiová. Program bol schválený. 
 
2. Za zapisovateľku bola zvolená p. N. Trudičová a za overovateľov záspisnice  p.M. Lenárt a J. 
Petruš. 
 
3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/1/2013 zo dňa 20.02.2013 na základe protestu prokurátora v 
znení: " OZ v Andrejovej súhlasi s odpredajom pozemku p. Ribárovi za symbolicku cenu a za 
podmienky , že na vlastné náklady dá p. Ribár vypracovať geometrický plán." Bolo porušených 
niekoľko podmienok, preto bolo uznesenie  po hlasovaní zrušené./p.O. Simko sa zdržal, pretože 
aj pri hlasovaní zrušeného uznesenia sa zdržal hlásovania/. 
 
4. Členstvo a zaradenie obce Andrejová do Občianského združenia Makovica-Horný Šariš. 
Starostka oboznámila  prítomných poslancov s podmienkami a z výhodami v spomínanom 
občianskom združení a bola prejednaná príhlaška do združenia. Prebehlo hlasovanie , kde traja 
poslanci boli za vstup do združenia iba p. O. Simko bol proti. Argumentoval tým, že sú to 
zbytočne vyhodené peniaze. 
 
5. Strategický dokument mikroregiónu Makovica - starostka obce vysvetlila poslancom, že 
strategický dokument mikroregiónu Makovica je material, ktorý analizuje súčastný stav ako aj 
podporu a rozvoj cestovného ruchu v našom regione. 
 
6. Prerokovanie uznesenia o zastavení trestného stíhania  za porušenie povinnosti pri správe 
cudzieho majetku - trestné stíhanie vedené proti neznámej osobe vo veci porušovania povinnosti 
pri správe cudzieho majetku /Smetisko a KSB/ bolo uznesením  zo dňa 6.9.2013 zastavené. 
Poslanci OZ  uznesením č. 5/9/2013 uložili starostke  obce podať sťažnosť voči spominanému 
uzneseniu. 
 
7. Diskusia - p. O. Simko začal znovu rozprávať o vodovode, že obec nie je vlastníkom verejného 
vodovodu a žiadal tento bod zahrnuť do programu, načo ho starostka obce  upozornila, že táto 
problematika nie je predmetom rokovania mimoriadného zasadnutia. 
 
8. Návrh na uznesenie - návrh na uznesenie prečítala starostka obce a bol všetkými prítomnými 
poslancami odhlasovaný. 
 
9. Záver. 
 
V Andrejovej,27.09.2013 
Zapisovateť: N. Trudičová ........................................... 
 



 
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Petruš: .................................................. 
 
 
                                      Marek Lenárt: .................................................... 


