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Uznesenie 

z riadneho zasadnutia OZ v Andrejovej konaného dňa: 05.04.2019 

OZ  na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: program podľa prílohy 

a prijalo  nasledovné uznesenia: 

 

1/2/2019 

OZ v Andrejovej určuje: jednohlasne 

za  zapisovateľa: p. Natašu Trudičovú  a overovateľov  zápisnice:Ján Kleban a Emil Teník 

 

2/2/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne 

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

 

3/2/2019 

OZ v Andrejovej berie na vedomie:  jednohlasne 

 

a) kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ : 

- uznesenie zo zasadnutia dňa 28.12.2018 týkajúce sa osadenia lámp ver. osvetlenia 

bolo splnené, 

- uznesenia zo zasadnutia dňa: 16.02.2019 boli splnené., 

     b)  zmluvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

 

4/2/2019 

OZ v Andrejovej  schvaľuje: jednohlasne 

- Výstavbu parkoviska pred kostolom na parcele CKN 3, CKN 5/1 a CKN 5/2 a opravu 

panelovej cesty vedúcej na cintorín., 

 

5/2/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje : jednohlasne 

a) Bezplatné poskytnutie sály v KSB na podujatie „Majáles“ konané dňa 

25.05.2019 pod záštitou obce., 

b) zorganizovanie pochodu na „Zborovský hrad“ s dňom konania 01.05.2019, 

zraz účastníkov o 10:30 hod. pred obecným úradom., 

c) zorganizovanie podujatia „Jánska Vatra“ – deň konania 29.06.2019. 

 

6/2/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje, : jednohlasne 
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- rekonštrukciu vstupov, parku a chodníkov pri obecnom úrade podľa spracovaného 

projektu Ing. Jozefa Hankovského.,  

 

7/2/2019 

OZ v Andrejovejschvaľuje:jednohlasne  

- príspevok z obecného rozpočtu na modernizáciu hasičskej striekačky v sume 

1300,- Eur, s financovaním podľa možností obecného rozpočtu. 

 

8/2/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne 

a) Zvýšenie poplatkov za prenájom sály KSB a zasadačky KSB a to: 

Veľká sála (kar, oslavy, krstiny, sv. prijímanie...a pod.) .....40,-........,- Eur 

Veľká sála (svadba, zábava, diskotéka...a pod.) .......100,-.......,- Eur 

Zasadačka (prezentácia tovaru, ...a pod.) .......15,-.........,- Eur 

(+ 50% v zime za kúrenie) 

 

    b)  Vyhlásenie v rozhlase (firmy)  .......10,-.......,- Eur 

           Overenie podpisu .....1,-........,- Eur 

           Overenie listiny ........2,-...........,- Eur 

           Poplatok za kosenie .......10,- Eur/ 1hod....... 

           Pomocné práce .........5,- Eur/ 1hod......... 

  

                9/2/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne  

- Zamestnať na polovičný úväzok ako administratívnu pracovníčku pani Natašu 

Trudičovú s nástupom do zamestnania od 08.04.2019. 

 

              10/2/2019 

OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne  

- V prípade potreby objednať si vykonanie služieb a poskytnutie techniky od firmy 

LJ EKOs.r.o., (napr. odvoz zeminy, konárov, mulčovanie, kosenie, .... a podobne.) 

 

11/2/2019 

 

OZ v Andrejovejukladá jednohlasne 

- Zabezpečiť spracovanie verejného obstarávania k projektu rekonštrukciavstupov, 

parku a chodníkov pri obecnom úrade podľa spracovaného projektu Ing. Jozefa 

Hankovského. 

- Termín: do 30.04.2019 

Zodpovedný: starosta obce 

- spracovať pracovnú zmluvu na polovičný úväzok s pani Natašou Trudičovou 

s nástupom do zamestnania od 08.04.2019., 
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- Termín: do 08.04.2019 

Zodpovedný: starosta obce 

 

 

V  Andrejovej dňa: 05.04.2019 

 

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

 

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

                                                                                     Mgr. Tomáš Jurečko  - starosta obce        


