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Uznesenie 

z riadneho zasadnutia OZ v Andrejovej konaného dňa: 29.11.2019 

OZ  na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: program podľa prílohy 

a prijalo  nasledovné uznesenia: 

 

1/5/2019 

OZ v Andrejovej určuje: jednohlasne 

za  zapisovateľa: p. Natašu Trudičovú  a overovateľov  zápisnice:Ján Kleban a Marek Lenárt. 

 

2/5/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne 

program rokovania Obecného zastupiteľstva, uvedený v pozvánke na riadne zasadnutie OZ, 

 

3/5/2019 

OZ v Andrejovej berie na vedomie:  jednohlasne 

 

a) kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ : 

- uznesenie zo zasadnutia dňa 13.09.2019boli splnené, 

 

 

4/5/2019 

OZ v Andrejovej  schvaľuje: jednohlasne 

- spracovanie žiadosti a jej zaslanie Grécko. Kat. cirkvi– farnosť Andrejová o kúpu, 

zámenu alebo ako transfer pre Grécko Kat. farnosť v Andrejovej., 

 

 

 

5/5/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje : jednohlasne 

a) zamestnať 4 pracovníkov na projekty UPSVaR – „Cesta na trh práce 3“ 

Opatrenie č. 2.,  

 

6/5/2019 

OZ v Andrejovej  schvaľuje: jednohlasne 

- Príspevok pre klub dôchodcov pri obecnom úrade v Andrejovej v sume 200,- Eur, 

 

7/5/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje, : jednohlasne 
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- Spracovanie doplnenia Územného plánu obce a za tým účelom osloviť firmu 

Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., p. Burák., 

- Spracovanie žiadosti o dotáciu na spracovanie doplnenia Územného plánu obce., 

 

8/5/2019 

OZ v Andrejovej berie na vedomie: jednohlasne 

- Záverečnú správu auditu obce Andrejová vypracovanú nezávislým audítorom Ing. 

Jozefom Adamkovičom., 

  

9/5/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne  

- Celoročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a pracovníčke obecného 

úradu a to nasledovne: 

1. Ing. Radovan Lukačejda – zástupca starostu   650,- Eur 

2. Emil Tenik        500,- Eur 

3. Marek Lenárt       500,- Eur 

4. Jaroslav Petruš       500,- Eur 

5. Ján Kleban        500,- Eur 

6. Nataša Trudičová – pracovníčka OÚ    400,- Eur 

 

 

   10/5/2019 

 

OZ v Andrejovejpoverujejednohlasne 

- Spracovať žiadosť o odkúpenie, zámenu alebo ako transfer pre Gréc. kat. cirkev 

farnosť Andrejová s jednotlivými možnosťami ., 

- Termín: do 31.12.2019 

Zodpovedný: starosta obce., 

 

11/5/2019 

 

OZ v Andrejovejpoverujejednohlasne 

- Spracovať žiadosť o dotáciu  na vypracovanie doplnenia územného plánu obce., 

- Osloviť Ing. Buráka – firma Architektonické štúdio Atrium s.r.o. za účelom 

spracovania doplnenia územného plánu obce., 

- Termín: do 31.12.2019 

Zodpovedný: starosta obce., 
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V Andrejovej dňa: 29.11.2019 

 

Zapísal: Ing. Radovan Lukačejda....................................................... 

                                                                                   .......................................................................... 

                                                                                     Mgr. Tomáš Jurečko  - starosta obce        


