Zápisnica
z mimoriadného zasadnutia OZ obce Andrejová vo volebnom období 2010 - 2014, konaného dňa
01.06.2014 o 18.00 hod. na Obec. úrade.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ďalej na OZ bol prítomný hlavný kontrolór obce A. Akbari.
1. Zasadnutie otvorila, privítala prítomných ,prečítala program a zasadnutie viedla starostka
obce Mgr. Milana Gerženiová. Program mimoriadného zasadnutia bol schválený.
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. N. Trudičová a bola všetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovateľov zapisnice boli určení poslanci O. Simko a J. Mihálik.
3. Oplotenie a oprava vodojemu - starostka informovala poslancov o stave obecného vodojemu, a
prečítala opatrenia ktoré jej boli uložené pri poslednej kontrole Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Bardejove. Poslanci sa zhodli ,že oplotenie okolo vodojemu sa môže zúžiť.
Poslanec O. Simko navrhol, že material na oplotenie ako aj rošty do vodojemu sa môžu nakúpiť
cez internet a zabezpečenie tohto materialu si zobral na starosť.
4. Prehodnotenie navrhovanej výšky úveru - tu starostka prečítala oznámenie z Prima banky,
kde na základe uzatvorenej zmluvy o úvere/Dexia/ je navrhovaná nová výška úveru na 35.000,eur.
Poslanci úver zamietli, že zatiaľ úver netreba.
5. Schválenie odmien poslancom za 1.polrok 2014- odmeny odsuhlásili /ostavajú nezmenené ,a
to po 200,- eur/.
6. Diskúsia - starostka oznámila termín pripravovanej verejnej schôdze na 07.06.2014/sobota/ o
16.00 hod.v sále KSB Andrejová. Poslanec J. Petruš sa informoval o vývoze plastov, kde mu
starostka aj O. Simko podali informácie. Poslanec M. Lenárt pripomenul, že treba na
odkaľovacom zariadení vykopať a opraviť tyč, aby sa dalo bez problemov používať. Poslanec E.
Tenik upozornil na šupatka , ktoré sa nedajú najsť, že bolo by potrebné ich zviditeľniť.
7. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce a bol všetkými poslancami prijatý.
8. Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie OZ o 19.30 hod.

V Andrejovej, 13.06.2014
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ...............................
Overovatelia: Oliver Simko .........................................

Jaroslav Mihalik....................................
..................................................................
Mgr. Milana Gerženiová
starostka obce

