Zápisnica

z riadného zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Andrejovej za volebne obdobie 2014-2018,
konaného dňa 22.11.2015 o 16.00 hod na obecnom úrade.

Prítomní: podl'a

prezenčnej

listiny.

1. Riadne zasadnutie OZ otvorila, privítala prítornných, prečítala program a zasadnutie viedla
starostka obce Mgr. Milana Gerženiová. Prečítala námietku, ktorú dňa 20.11.2015 na Obecný úrad
podal HK obce. Namietka sa týkala prenajmu pozemkov vo vlastníctve obce. HK navrhoval tento
bod vypustit' z programu rokovania. Starostka dala hlasovat', kto je za vypustenie bodu č. 4 z
rokovania .Keďže nikto z prítomných poslancov nebol za vypustenie bodu č. 4 z programu
/Prenájom obecných pozemkov I a navrhnutý program schválili, zasadnutie pokračovalo podl'a
programu.

2. Za zapisovatel'ku bota navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovatel'ov boJi určení p. Emil Tenik a Ing. Radovan Lukačejda. Tiež bolí všetkými
prítomn)mi poslancami jednohlasne schválení.
3. Uznesenia z predchadzajúcich zasadnutí sú splnené, alebo sa plnia okrem uznesenia č. 4/5/2015b
- realizovat odtok dažďovej vody vedra Domu smútku prečistením póvodnej trasy vedúcej okolo
domu p. Evy Božikovej. Tam sa poslcenci dohodli, že predvolajú synov p. Božikovej k oprave
priepustu.
4. Prenájom obecných pozemkov- starostka prítomným oznámila, že na základe uznesenia
č.3 5 '2015b zo dňa 13.09.2015 a znaleckého posudku č. 8/2015 vypracovaný Ing. Vladimírem
.Jurekom bol zverejnený zámer prenajať obec. pozemky společnosti LJ EKO Andrejová za účelem
získania príjmu 7 prenájmu poL pozemkov. Keďže nikto iný nepožiadal o prenájom týchto
pozemkov starostka dala hlasovat', kto je za to aby tieto pozemky bol i prenajaté tejto
spoločnosti.Všetci prítomný poslanci bolí za prenajom obec. pozemkov společnosti LJ EKO
Andrejová.

5 - 6. Bod číslo 5 a 6 sa z dovedu prepracovania zaverečného
presú\a na nasledujúce zasadnutie OZ.

účtu

I

časť

výsledek hospodarenia/

7. Úprava rozpočtu- z dóvodu , že bol navýšený príjem ako aj výdaj, keďže obec zamestnala 15
obce na zaklade dohody č . 64/2015/§ 54-VZ/BJ je potrebné upravit' rozpočet.Táto úprava
bola všetkými prítornnými poslancami jednohlasne schválená.

občanov

8. Realizáciu brodu, /v prípade že bude súhlasné stanovisko od vodohospodárov a životného
prostredia /na vyšnom konci obce na základe projektu, ktorý dala obec vypracovat' všetci poslanci
schválili .
9. Rózne. Starostka prečítala dva listy od p. Tančínovej Anny, č. 45. V jednom žiada obec o
v ) hlbenic odtokového kanala a regulácii prietokovej a zrážkovej vody zo strany susedov. Starostka
poslancem povedala, že navrhuje odpísať p. Tančinovej, že realizácia takéhoto kanála nie je v
kompetencii obce. S tým poslanci aj súhlasili. Druha sťažnosť je o vyriešenie problému, které
spósobujú tuje presahujúce zo strany susedov /Margita Božikovái.Tu sa spoločne starostka s
poslancami dohodli , že je potrebné predvolať na OÚ vlastničku pozemku p. Boguščakovú Martinu
a upozornit' jú na odstranenie konárov.

10. Diskusia -v diskusii nevystupil nikto, všetko bolo riešené počas zasadnutia.
ll. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostky Mgr. Tomáš Jurečko a bol všetkými prítornnými
poslancami schválený.
12. Na záver starostka obce poďakovala všetkým za účast' a ukončila zasadnutie o 18.00 hod.

V Andrejovej, 28.decembra 2015
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Mgr. Milana Gerženiová
starostka obce

