
                                                 Z á p i s n i c a  
 
z verejnej schôdze občanov v Andrejovej ,konanej dňa 13.09.2013, ktorá sa uskutočnila v KSB . 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
1. Verejnú schôdzu otvorila, privítala prítomných, prečítala program  a viedla celú schôdzu 
starostka obce p. Milana Gerženiová. Program bol schválený. 
 
2. Za zapisovateľku bola zvolená p. Nataša Trudičová a za overovateľov p. Peter Simko č.d. 65 a 
p.  Anna  Kosťová č.d. 72. 
 
3. Správa starostky obce o aktuálnom diani v obci bola rozdelená do niekoľkých bodov 
/smetisko, prvý realizačný projekt, hospodárenie s financiami, ďalšie udania a podnety,  
komunálny odpad, verejný vodovod, zasadnutie ROEP, aktivity poslancov, Lysaňa, návrhy a 
príspevky poslancov OZ/. 
 
- smetisko:druha kontrola na podnet p. O. Simka bola vykonaná od 20.06.do 14.09.2011 a 
07.11.2012 prišlo rozhodnutie z SFK v Košiciach, zaplatiť odvod a penále 100.605,07 eur. 
22.11.2012 bolo podané odvolanie starostkou obce a 07.02.2012 prišlo rozhodnutie na odpustenie 
penále 49.790,87 ale uklada   uhradiť sumu 49.790,87 a 1.023,33 za rekonštrukciu KSB Spolu 
50.814,20 eur do 15 dní. Keďže obec  takú výsoku sumu  nemala, starostka obce podala dňa 
21.02.2013  žalobu na krajský súd v Prešove . Dňa 18.03.2013 bola na SFK v Košiciach  
uzatvorená dohoda o splátkach, ktorá bola 26.03.2013 podpisaná a bude sa splácať po 1.500,- eur 
mesačne. 
13.05.2013 išlo upovedomenie na OR PZ o začatí trestného konania na neznamého páchateľa, 
21.05.2013 bolo späťvzatie žaloby/po porade s právnikom/ ,10.06.2013  krajský súd v Bratislave 
konanie zastavuje a 12.09.2013 bolo vydané uznesenie o zastavení trestného stíhania z dôvodu          
,  že uvedený skutok nie je trestný čin.  
 
- prvý realizačný projekt revitalizácie krajiny: /vodozadržné opatrenia vykonané v 2011 roku/. 
Bolo zamestnaných 15 ľudi a na tento projekt bola obci poskytnutá dotácia 92.700,- eur. Ani 
tento projekt neostal bez  udaní. V máji 2012 podal A. Akbari /hlavný kontrolór obce/ trestné 
oznámenie ohľadom pôžičky od  fi Unistav Prešov. 
26.04 -30.05.2013 bol inšpektorát práce Prešov, ohľadom stravných lístkov, kde bolo dodatočne 
vyplatených 2.433,81 eur za stravné. V máji 2013 trestné oznámenie ohľadom vraj zničenia 
biotopov /Akbari/. 
Jún až august 2013 kontrola z ÚV /Úrad boja proti korupcii na podnet p. Akbariho/ a aby toho 
nebolo málo tak  teraz 10.  septembra t.j. v utorok sa nahlasila kontrolórka p. Vavreková z SFK  
Košice /vládny audit na tento projekt na podnet/. 
 
- hospodárenie s finančnými prostriedkami:  
úver = 31.12.2010     -11.647,43          na účte bolo VÚB         1.167,02 
           13.09.2013      -11.691,43                     Prima banka         152,82 
                                                                         v pokladni             
316,44 spolu 1.636,28 eur/r.2010/ 
Dom smútku: kuch.linka  254,- 



                      stoličky       900,- 
                     p.Salasovič  750,- 
                     Chlad.box  2.844,- 
                     teren.úpr.    5.214,- spolu 9.962,- eur 
nepredvídané výdavky: Dom smútku                     9.962,- 
                                      Odstupné p.Frickému        6.000,- 
                                      Feldom,právnička              2.900,- 
                                      Splátky smetisko               7.500,- spolu 26.400,- eur 
ďalšie výdavky: bol zakúpený nový krovinorez, nový počítač, štyri šupatka a svetla na 
verej.osvetlenie, reproduktory na obecný rozhlas ,bola tiež opravená zasadačka v KSB, klub 
mladych v starej škole a márnica na cintoríne. 
stav finančných prostriedkov ku dnešnému dňu: VÚB          7.116,- 
                                                                              Prima B     
9.470,- 
                                                                                                   
195,- 
                                                                             Pokladňa       
400,- spolu 17.181,- eur. 
 
- ďalšie udania: 22.02. 2013 bol podaný podnet od p. O Simka na Okr. prokutatúru o neplatnosť 
mimoriadného zasadnutia ako aj podnet na zrušenie uznesenia o predaji pozemku p.Ribarovi, 
12.09.2013 prišiel podnet z Okr. prokuratúry na prešetrenie predaja pozemku p. Lukačejdovej.  
 
- vývoz komunálneho odpadu: starostka obce oznámila občanom,že zber komunálneho odpadu 
v našej obci bude tak ako doposiaľ /každý tretí piatok/, iba deň pred zberom komunálneho 
odpadu sa budu zbierať plasty. Na sklo budu pristavené dva väčšie kontajnery a to pri obecnom 
úrade aj pri miestných potravinách. Elektroodpad bude vyvážaný podľa potrieb občanov. Dvakrát 
do roka /jar a jeseň/ bude v obci aj veľkoobjemový kontajner. 
 
- vodovod - žiadosť o dotáciu, staré dokumenty, potvrdenie o registrácii - starostka obce 
oznamila občanom ,že vody v obci je dosť, vodojem  je plný aj keď sa voda celé leto používala 
aj na polievanie záhrad a napušťanie bazenov, tečie aj na cintoríne a stale voda preteká na prepad. 
Aj keď obec tohto roku peniaze na rekonštrukciu nedostala, budeme žiadať znovu pretože 
vodovod je postavený v roku 1966 ako to vyplyva zo starých dokumentov, ktoré sa našli pri 
skartacii a v ktorých sa uvádza, že stavba bola robena v akcii "Z" a je tam aj zoznam občanov 
,ktorý na stavbe vodovodu pracovali /koľko hodin a za aku sumu/. Starostka podotkla, že zo 
spominaných dokumentov vyplýva, že vodovod je obecný.   
 
- zasadnutie komisie ROEP 20.08.2013 - delimitačný protokol, LV - politická obec 
Andrejová 
zasadnutie sa uskutočnilo 20.08.2012 na OcÚ , zasadnutia sa nezučastnil p. Akbari aj keď práve 
on bol iniciatorom zasadnutia, vraj mu nevyhovoval termin. Tento termin dal starostke obce p. 
Tarcala z katastr. uradu v Bardejove. Bol prešetrený zákres cesty k domu p. Jureka Vladimíra v 
Andrejovej, č.d.42. Ďalej starostka obce opomenula už niekoľko krát spominaný delimitačný 
protokol, na základe ktorého boli prevedené pozemky zo štátu na obec. SPF žiada o vrátenie 
tohto majetku. Ide asi o 7 ha pôdy. SPF - p. Jurek tvrdi, že tieto pozemky bude musieť obec 
vrátiť, starostka obce zdôraznila, že ona si mysli že nie, ale že to predkladá občanom na 



posúdenie ako s tým nakladať ďalej. Ďalej spomenula, že pri  predaji pozemku manželom  
Ribarovim sa zistilo, že parcela ktorú chceli kúpiť je zapísana na LV vlastníctva Poloticka obec 
Andrejová. Starostka podala žiadosť na zmenu mena na LV na obec Andrejová. Kataster tento 
zápis odmietol vykonať, z dôvodu že je potrebný delimitačný protokol.  Starostka listom 
požiadala Obv. úrad v Prešove o vysvetlenie kto alebo čo je Politicka obec Andrejová. 
 
- aktivity poslancov OZ: starostka oznámila občanom obce, že od 17.04.2013 je zástupcom 
starostky p. Emil Tenik. 
V roku 2013 bolo päť poruch na obecnom vodovode. Dve pri dome p. Gajdošovej, na oprave sa 
podieľali všetci poslanci okrem p. O. Simka. Poruchu pri dome p. Tkáčovej a dve poruchy pri 
dome smútku opravoval p. E. Tenik s pracovníkmi na MOS .Opravu obecného rozhlasu tri-krát 
vykonávali aj s p. J. Halajom poslanci Petruš Jaroslav, Tenik Emil a Mihalik Jaroslav. Ďalej bol 
na Lysani osadený kríž, ktorý z vlastnej iniciatívy  zabezpečil p. Emil Tenik s Tomášom 
Jurečkom. Demontáž starej rozvodnej skrine na stlpe pri márnici a osadenie novej vo vnútri  
márnice vykonal p. Jaroslav Petruš a pomáhal mu Jaroslav Mihálik zo zamestnancami MOS. 
Jaroslav Petruš taktiež zabezpečil výmenu a opravu svietidiel verejného osvetlenia v obci.  
-podujatie - výstup na Lysaňu : starostka obce oznámila občanom  ,že nerezový kríž  ,ktorý 
bol od jej nástupu  celu dobu v pivnici KSB  je osadený na Lysani, a  zajtra 14.09.2013 na 
sviatok povyšenia kríža bude posvätený. Zároveň všetkých prítomnych na toto podujatie pozvala. 
 
4. Odpovede na písomné otázky občanov. 
V závere p. starostka prečítala otázku p. Gajdošovej na p. Akbariho" na základe čoho ste správili 
cestu ponad môj dom, či mate LV na túto parcelu". Pán Akbari odpovedal, že on žiadnu cetu 
ponad  jej dom nespravil, na čo p. Gajdošová odpovedala ,že je klamár a klame tu pred všetkými 
priamo do oči. Vyzvala poslancov OZ aby sa prišli pozrieť ,či je alebo nie je spomínaná cesta 
spravená. 
 
5. Diskusia.  
Do diskusie sa prihlasil p. Murin, vraj  zastavuje sa mu rozum nad tým,  ako je možne, že obec 
Andrejová musi splácať  odvod dotácie vo výške okolo 50.000,- eur keď ani orgány činne v 
trestnom konaní neurčili vinníka . Nech mu to niekto vysvetli, kto je za tento stav zodpovedný. 
Na otázku p. Murina reagoval O. Simko, že podnet na prešetrenie dal on, p. Murin tomu 
nerozumie, pretože smetisko nie je a nie su ani peniaze.Vladný audit zistil pochybenie asi v 
osmých zákonoch.  
Ozval sa p. Jurečko Tomáš a  pripomenúl,  že treba sa poďakovať poslancovi O. Simkovi, ktorý 
berie plat, že vybavil pre obec pokutu 50.000,- eur. Nie je smetisko, nie su peniaze ,prokuratúra 
zastavila trestné stíhanie ,pýtam sa od koho má obec tieto finančne prostriedky vymáhať. Pán O. 
Simko sa ohradil, že za  zastupovanie bral len 300,- eur meseačne a veľa veci on pre obec 
spravil. Tomaš Jurečko mu povedal, že neurobil nič, a za 50.000,- eur, ktoré treba kvoli nemu 
odviesť štátu by sa dalo pre obec urobiť oveľa viac. Rozvírila sa debata okolo vodovodu kde p. 
Viera Jurečková povedala ,že poruchu našla ona aj s detmi. Pán Oliver Simko reagoval otázkou 
na starostku, či má obec list vlastnictva vodovodu. Starostka povedala, že nie, na základe čoho p. 
O. Simko obvinil bývalych poslancov, že schválili uznesenie na rekonštrukciu" Akbariho 
vodovodu".Tu sa strhla hádka / ľudia sa začali prekrikovať jeden cez druhého,/ ale viaceri 
spoločne kričali , či Akbari doniesol vodovod do Andrejovej z Avganistanu ,a že vodovod je 
obecný. Po utíšeni sa starostka priamo opýtala p. Akbariho, či má list vlastníctva na vodovod. 
Odpovedal, že nie, a že žiadel list vlastnikcva k vodovodu ani neexistuje, čo starostka obce aj 



potvrdila. Dodala , že verejný vodovod v obci bol  zrealizovaný v koku 1966 v Akcii Z pod 
hlavičkov JRD Bard. Nova Ves. 
Stavali ho takmer všetci občania našej obce a preto nemôže vzniknuť ani pochybnosť aby tento 
vodovod nebol obecný. 
Do diskusie sa prihlásil p. Maxin s otázkou, že nevie pochopiť prečo sa v obci deje to čo sa deje a 
z akého dôvodu je toľko žalôb a údaní. Pán poslanec Oliver Simko reagoval na otázku a hovoril o 
všeličom inom ale nepodal vysvetlenie na položenú otázku.Takúto istu otázku položil aj p. 
Dinčák, kde mu p. Akbari odpovedal, že  nič tými udaniami nesleduje ale keď sa nemôžu 
dohodnuť dvaja musí ich rozsudiť treti. 
Tu sa ozval p. V. Lukačejda s otázkou, že ako môže byť  kontrolórom obce človek, ktorý neplati 
dane   za pozemky. Starostka ho doplnila o informácie ,že v roku 1992 -1993 keď bol starostom 
obce p. J. Martiček JRD B. N. Ves platila za pozemky daň 102.000 ,- korun, v roku 2002 za 
starostovania p. V. Frického  to bolo 26.000 ,- korun a v roku 2010 iba  l.200,-eur. Dodala ,že 
poslala p. Akbarimu dodatočné platobné výmery za posledných päť rokov vo vyške  viac ako 
3.000,- za rok a potvrdila že naozaj dane za pozemky neplati tak ako by mal. 
Pani Chovancová povedala, že keď je porucha na vodovode do práce sa nezapoji nikto iba 
pracovníci MOS, ľudia na pracovníkov MOS  poukazujú ,že nič nerobia ale ona si mysli ,že keď 
nie oni tak by v obci nebol vyčistený ani potok ani cintorin. 
Ozval sa p. O. Simko, že či vedia ľudia odkiaľ tečie hnojovka do potoka, že obec Šar. Čierne si 
urobilo veľke hnojisko nad našou obcou. Potom spomenul,  že starostka neplni uznesenia, že ne- 
zabezpečila výrub stromov a výkop rygolu pri done smútku. Pán Stracenský Juraj pána Simka 
opýtal či on nie je poslancom OZ. Na rygol okolo domu smútku reagoval p. poslanec J. Petruš, a 
vysvetlil že na miesto rygolu hľadali priepust, ktory mal isť od starého Čeginového domu do 
potoka /Maliňak/, bohužial sa ho nepodarilo najsť. Tu sa ešte do diskusie zapojil p. Jozef Purdeš 
a pripomenul, že v prvom rade by sa o odtekajúcu dažďovú vodu  mal postarať p. Akbari , 
pretože odteka z jeho pozemkov. 
Prihlasil sa p. Tančin Ján č. 45, že pri jeho dome nesvieti verejné osvetlenie. Starostka mu sľubila 
nové osvetlenie. 
Ďalší diskutujúci bol p. A. Akbari ,ktorý začal diskutovať ohľadom zasadnutia ROEP-ky, že 
nevie či bolo zasadnutie naplanované zámerne aby on tu nebol. Starostka mu odpovedalá ,že 
dátum zasadnutia jej dal p.Tarcala už dva mesiace predtym .Ďalej p. Akbari obvinil starostku, že 
neoboznamila občanov o zasadnutí komisie ROEP-ky ale že sa len riešil protokol o vráteni 
pozemkov obce  do SPF. Akbari tvrdi, že tieto pozemky sa musia vrátiť lebo sú prevedené v 
rozpore so zákonom. Tu sa zapojil do diskusie aj p. Simko, ktorý zdvôraznil, že sa rozprával s 
JUDr. Belejčakovov, ktorá materialy spracovavala, a vraj mu povedala, že to s bývalým 
starostom skúšali či to prejde. Ďalej ešte pokračoval p. Akbari, že s akého dôvodu zaparali do 
pozemkov vedených na LV ako Politická obec Andrejová /konkrétne  spomenul starostku, že 
ona požiadala o zmenu mena na LV na Obec Andrejová/ špekulatívne aby nezakonne prišla k 24 
ha pozemkov. 
Znovu sa rozvírila debata okolo tohoto problému, kde p. Akbari opakovane tvrdil, že tieto 
pozemky patria štátu. Pani starostka ukončila tento bod diskusie tým, že kym nepríde odpoveď o 
ktorú požiadala Obv. úrad v Prešove ,tento problem sa nedorieši. 
Do diskusie sa zapojil p. Lukačejda, ktorý žiadal vysvetlenie, prečo sa neoplotilo ihrisko v 
Maliňaku ,keď boli na to zakúpene aj stĺpy, že na ihrisko nie je pristup ,pretože je tam zamknutá 
brána postavená na obecnom pozemku. Reagoval na to p. Akbari,  tiež otázkov že či  p. 
Lukačejda vie kde sú v územnom pláne zakreslené športoviska, keď pri tvorbe tohto územného 
plánu bol aj on ako poslanec.Pán Lukačejda odpovedal ,že on vie že ihrisko v Maliňaku nie je 



zakreslené v územnom pláne ale fungovalo  možno viac ako tridsať rokov, až do doby kým 
Akbari neprišiel do obce a nenahnal tam kravy. Pán Akbari k tomúto problému nepodal 
vysvetlenie, ale diskusiu nasmeroval na smetisko, že prečo by mala obec platiť pokutu keď 
vinnik je v obci. Reagoval na to p. starostka, že ani v druhej  zaverečnej správe vladného auditu 
SFK nie je konkrétne menovaný vinnik, ale všade sa uvádza Obec Andrejová. Bolo dvakrát 
zamietnuté trestné stíhanie, takže to všetko ostáva na obci, obec musi platiť a občania musia 
počítať s tým, že pôjdu hore dane aj poplatky. 
Pan Murin poznamenal, že asi všetko prebehlo podľa zákona, ale toto by si obec mala vyriešiť 
sama. Maly by sa problemy na obci riešiť a nie udávať. 
Pani Žbodákova pripomenula, že proces po právnej stránke by sa mal vrátiť, kvôli osobe ktorá v 
tom čase obec viedla a  škodu spôsobila. 
Starostka znovu zopakovala, že keď prišlo rozhodnutie z SFK o  vrátení dotácie a zaplatení 
100%  pokuty, zaroveň išlo aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. To bolo vyšetrovacím 
orgánom zamietnuté. Nato trestné oznámenie podala aj obec, tiež na neznámeho pachateľa ,ktoré 
taktiež bolo zamietnuté z dôvodu, že nejde o trestný čin. 
Reagoval p. Lukačejda, že keď bolo spristupnené smetisko  polikvidovali sa všetky čierne 
skládky, občania mali kde vyvážať smetie a obec bola čistá.  Teraz  pre nezhody a pokuty 
občania nemajú 
 kde odpad vyvážať. 
Pan Simko vymenoval pochybenia, a  že vraj sa vyviezlo 400 Tatroviek zeminy, čo nie je 
mysliteľne a zaplatilo sa  450.000,- korun firme ,ktorá tu ani nebola. Starostka obce   už 
opakovala viac krát, že ako to vyplýva z vladného auditu ani zaverečná správa nebola v poriadku, 
pretože stavba nebola ukončená z dôvodu, aby občania mali aj naďalej kde sypať smetie. 
Pani Paraničová doplnilá, že každy kto menil krytinu na rodinnom dome , eternit vyviezol na 
skládku, iba ona musela odpad vyviesť na vlastný pozemok a aj tak bola hlásená na Životné 
prostredie. Spýtala sa Akbariho že kde je jeho eternik, reagoval O. Simko, že tam bola škrydľa a 
zlykvidovala jú firma. Pán Jurečko dodal že, v tom čase  keď  p. Akbari opravoval strechu na 
vrátnici šopy na krorých bola škridľa už tam nestali/ bol tam iba eternit./ 
Akbari sa znovu vrátil k smetisku, že nech si občania nemyslia, že smetisko nebolo ukončené z 
dôvodu aby mali kde sypať smetie, ale z dôvodu, že  bývale OZ čakolo na ďalšiu výzvu, ktorá 
nakoniec nebola vyhlasená. 
Pan Lukačejda pripomenul problem most alebo brod Pod Šibu, ktorý by slúžil pre občanom, 
ktorý tam majú pozemky. Starostka sa vyjadrila, že pomôže ohľadom písomnosti, ale obec 
peniaze na zhotovenie brodu nemá. 
 
6. Záver 
Keďže neboli ďalší diskutujúci starostka schôdzu ukončila s pozvaním všetkých na podujatie  
"Výstup na Lysaňu s posvätením kríža", ktorý sa uskutoční zajtra, t.j. 14.09.2013. Odchod od 
miestných potravín o 12.30 hod. 
 
 
 
 
V Andrejovej, 09.11.2013 
Zapisovateľ: N.Trudičová .......................................... 
 
 



Overovatelia zápisnice: Anna Kosťová .................................................... 
 
 
                                      Peter Simko ....................................................... 
 
 
 
 
 


