Uznesenie
z riadneho zasadnutia OZ v Andrejovej konaného dňa: 16.02.2019
OZ na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: program podľa prílohy
a prijalo nasledovné uznesenia:
1/1/2019
OZ v Andrejovej určuje: jednohlasne
za zapisovateľa: p. Natašu Trudičovú a overovateľov zápisnice:Marek Lenart a Jaroslav
Petruš,
2/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne
program rokovania Obecného zastupiteľstva, uvedený v pozvánke na riadne zasadnutie OZ,
3/1/2019
OZ v Andrejovej berie na vedomie: jednohlasne
a) kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ :
- uznesenia zo zasadnutia dňa: 28.12.2018 boli splnené.,
- uznesenie týkajúce sa osadenia lámp verejného osvetlenia je v priebehu plnenia.
b) Správu o činnosti HK za rok 2018.,
4/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne
- Podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Detské ihrisko“ a jej spracovanie p. Sylviou
Slavkovskou.,
5/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje : jednohlasne
- Ponuku p. Hoclára na výstavbu štyrochhrobových miest – kde výstavba týchto
hrobových miestu bude p. Hoclároviuhradená jednotlivými záujemcami až po ich
obsadení.,
6/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje, : jednohlasne
- Objednať si služby kompetentného odborníka resp. daňového poradcu, ktorý sa
bude zaoberať problematikou výberu daní u jednotlivých dlhodobých neplatičov,
ktorý nechcú spolupracovať zo správcom daní. Všetkým neplatičom zaslať výzvu

1

-

na uhradenie nezaplatených daní. V prípade nerešpektovania, aj druhú výzvu
a následne pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok formou exekúcie.
Výšku odmeny za služby poskytnuté daňovým poradcom do 15% z vymoženej
dlžnej sumy od dlžníka,.
7/1/2019

OZ v Andrejovejschvaľuje:jednohlasne
- Zamestnať 2 až 4 pracovníkov na jednotlivé projekty (50j a pod.) za
podboryUPSVaR na práce týkajúce sa letných sezónnych prác v obci, podľa
potreby.

8/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne
Zakúpenie pozemku CKN 5/1, druh pozemku – záhrada, o výmere 1104 m2 od pána
Jozefa Simka, bytom Brezová 52, Bardejov – časť Bard. Nová Ves v sume:
- 7,30- Eur za 1 m2 pozemku.

9/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne
- Rekonštrukciu vstupov do KSB podľa priloženého návrhu,.
- Osloviť projektanta p. Jozefa Hankovského k spracovaniu projektu rekonštrukcie
vstupov do KSB s maximálnou odmenou do 500,- Eur za vypracovanie potrebných
podkladov a dokumentácie.,
10/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje: jednohlasne
- Odkúpenie pozemkov CKN 287, vedeného ako záhrada o výmere 144 m2 a CKN
291 vedeného ako záhrada o výmere 313 m2 od majiteľov Jany Popovej a Tarasa
Popa, v sume 2,- Eura za 1 m2, formou zápočtu za odpočet dlžnej sumy, /zo
záväzku, ktorý majú voči obci/.
11/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje jednohlasne
- Realizáciu zámeru Jednoduchých pozemkových úprav v časti zv. Záhrady, CKN
484,.
12/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje jednohlasne
- Obecnú zabíjačku v termíne 23.02.2019 so začiatkom o 15:00 hod. v sále KSB,.
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13/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje jednohlasne
- V prípade potreby najať si právne služby právneho zástupcu k uzatvoreniu kúpnopredajných zmlúv pri kúpe alebo odpredaji pozemkov a služieb týkajúcich sa
výberu daní od jednotlivých neplatičov.
14/1/2019
OZ v Andrejovej schvaľuje jednohlasne
- Zakúpenie agregátu TAZ 1500 na výboru hasičskej striekačky pre DHZ v Andrejove
v sume do 1500,- Eur.
15/1/2019
OZ v Andrejovejukladá jednohlasne
- Osloviť pani Sylviu Slavkovskú a pána Ľubomíra Kapraňa k vypracovaniu všetkých
potrebných dokladov na podanie žiadosti o dotáciu určenú na výstavbu „detského
ihriska.,
Termín: do 30.03.2019
Zodpovedný: starosta obce
- Najať si daňového poradcu k problematike výberu daní a toho poveriť
spracovaním potrebných písomností k danej problematike s maximálnou
odmenou za vykonanie týchto služieb do 15% z vymoženej sumy,
- Nechať spracovať kúpno-predajnú zmluvu s pánom Jozefom Simkom k predaju
pozemku CKN 5/1.,
Termín: do 30.03.2019
Zodpovedný: starosta obce
- poveriť pána Jozefa Hankovského spracovaním projektu na rekonštrukciu vstupov
a okolia KSB so všetkými potrebnými náležitosťami.,
Termín: do 30.04.2019
Zodpovedný: starosta obce

V Andrejovej dňa: 16.02.2019
Zapísal: Ing. Radovan Lukačejda.......................................................

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