Zápisnica
z riadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebné obdobie 2014-2018,
konaného dňa 17. januára 2017 o 16.00 hod. na obecnom úrade v Andrejovej.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Riadne zasadnutie otvorila, prítomných poslancov privítala, poďakovala poslancom za prácu aj
spoluprácu v roku 2016 , zaželala im šťastný rok 2017 a veľa sil pri ich práci a spolupráci s
obecným úradom v Andrejovej. Prečítala program, ktorý bol všetkými prítomnými poslancami
jednohlasne schválený.
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Radovan Lukačejda a pán Emil Tenik. Tiež
boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.
3. Plnenie uznesenia - uznesenie z ostatného zasadnutie bolo jedno a to č. 6/5/2016 ,výzva pre p.
Margitu Božikovú. Výzva bola odoslaná 27. decembra 2016 s upozornením " v čo najkratšom čase
odstrániť konáre tuji , ktoré presahujú na pozemok pani Tančinovej ... ".
4. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017 - prečítala starostka obce Mgr. Milana Gerženiová
/MVDr. Asadullah Akbari sa písomne ospravedlnil/.
5. Stanovisko HK k rozpočtu na 2017 tiež prečítala starostka obce.
6. Príprava obecného podujatia - poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Andrejová sa po
krátkej debate zhodli na dátume 11. február 2017, kedý by sa mala v obci konať "Obecná
zabíjačka". Dohodli sa na tom, že bude potrebné osloviť spoluobčanov na spoluprácu pri zabíjačke
a rozdelili si úlohy na zabezpečenie celého priebehu a organizácie podujatia.
7. Divadelné predstavenie - starostka obce oznámila poslancom ,že bol obci ponuknutý projekt na
divadelné predstavenie z Prešova v rusínskom jazyku. Keďže predošle predstavenie malo dobrý
ohlas od občanov obce aj tento projekt poslanci jednohlasne schválili.
8. Rôzne - v tomto bode sa poslanci venovali problému s obecným vodovodom. Starostka a
poslanci sa zhodli, že z dôvodu opakovaných porúch na starých prípojkách navrhujú rozposlať
všetkým občanom upozornenie, že v prípade poruchy na ich prípojke budú hradiť všetky náklady
na vyhľadavanie poruchy, resp. na jej opravu.
9. Diskusia - do diskusie sa prihlásil poslanec Marek Lenárt a pripomenul problem okolo
prístupovej cesty k svojmu domu ako aj k domom jeho susedov. Starostka obce a poslanci obecného
zastupiteľstva sa dohodli, že na dňa 27. januára 2017 o 17.00 hod. zvolajú stretnutie majiteľov
pozemkov , aby sa začal riešiť tento problem / pán Kavčak Ján st., Jevčak Jozef, Lenart Marek,
Džunda Jaroslav, Vaľko Juraj a pani Popová Jana/.
10. Návrh na uznesenie - prečítal zástupca starostky Mgr. Tomáš Jurečko a bol všetkými

prítomnými poslancami schválený.
11. V závere starostka obce Mgr. Milana Gerženiová poďakovala všetkým prítomýn za účasť a
ukončila stretnutie o 19.30 hod.

V Andrejovej, dňa 23. januára 2017

Zapisovateľka: Nataša Trudičová ........................................

Overovatelia: Ing. Radovan Lukačejda ...............................................
Emil Tenik .............................................................

...................................................................
Mgr. Milana Gerženiová
starostka obce

