Zápisnica
z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andrejovej za volebne obdobie
2014-2018, konaného dňa 19.04.2015 o 16.00 hod. na obecnom úrade v Andrejovej.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Mimoriadné zasadnutie OZ otvorila, privítala prítomných, prečítala program a zasadnutie
viedla starostka obce. Mgr. Milana Gerženiová.
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Nataša Trudičová, bola všetkými prítomnými poslancami
schválená. Za overovateľov boli určení poslanci Mgr. Tomáš Jurečko a Emil Teník. Tiež boli
všetkými poslancami jednohlasne schválení.
3. Kontrola plnenia uznesení. Uznesenie č. 6/2/2015v "OZ v Andrejovej uklada spoločnosti
Akbaries s.r.o. predložiť OcÚ v Andrejovej evidenciu užívaných pozemkov: meno a priezvisko
vlastníka, č. LV, druh pozemku a výmeru" termín do 15.04.2015, zodpovedný p. Akbari nesplnené.
Nato hneď reagoval p. Akbari a povedal že on všetko odoslal elektronickou poštou dňa 15.apríla
2015 ako bolo dohodnuté. Starostka však žiadne materiály nedostala /spolu s p. Akbarim
prezerali el. poštu/. Starostka ešte poznamenala, že jej mohol zavolať, že to posiela.
4. Návrh na zrušenie uznesenia - /starostka prečítala list od prokuratóra zo dňa 27.03.2015/. Týka
sa nezakonného predaja pozemkov parcela č. CKN 20 a 23 p. Oliverovi Simkovi uznesenie č.
7/4/4/2012 zo dňa 20.04.2012. Reagoval poslanec Lukačejda, ktorý poznamenal, že najmenej tri
body boli porušené a poslanec Jurečko dodal, že uznesenie treba jednoznačne zrušiť, lebo inač aj
tak to zruši prokurátor.
5. Výber dane z nehnuteľnosti - uznesenie č. 6/2/2015b "OZ v Andrejovej ukladá spoločnosti
Akbaries, s.r.o. predložiť ObÚ v Andrejovej evidenciu užívaných pozemkov: meno a priezvisko
vlastníka, č.LV, druh pozemku a výmeru", termín do 15.04.2015, ani tento termín nebol p.
Akbarim dodržaný. Preto poslanec Jurečko navrhol starostke obce osloviť pravníka v prípade
nedoručenia do 20.04.2015, ktorý sa bude danou vecou zaoberať.
6. V tomto bode poslanci preberali cestu okolo miestného potoka. Dali za úlohu starostke obce
zabezpečiť geodeta na spracovanie podkladov potrebných pre vysporiadenie pozemkov
nachádzajúcich sa za miestným potokom v časti od rod. domu p. Vaľka Juraja až po rod. dom p.
Milana Trudiča. Starostka by tiež mala na základe geodetickej štúdie zvolať vlastníkov
pozemkov za účelom vysporiadania v prospech miestnej komunikácie.
Starostka obce pripomenula poslancom, že je treba upraviť časť pozemku pred obcou "Sidanka",
ktorá sa nachádza pri Pálenici a oznámila poslancom, že požiadala o spoluprácu p. Marcina M.
Ako ďalšie povedala poslancom, že bola možnosť na Úrade práce v Bardejove podať žiadosť, na
vytvorenie pracovných miest podľa § 54 / žiadosť išla na 15 prac. miest/.

7. V diskúsii sa poslanci rozprávali o tom, aku prácu by mohli vykonávať prácovníci v prípade,
že žiadosť bude schválena, aj o tom, že treba aj jedného koordinátora.
8. Návrh na uznesenie prečítal zástupca starostky T. Jurečko a všetci prítomní poslanci ho
jednohlasne schválili.
9. Na záver starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila stretnutie o 17.20 hod.

V Andrejovej, dňa 22. apríla 2015
Zapisovateľka: Nataša Trudičová ...............................................

Overovatelia: Mgr. Tomáš Jurečko ............................................
Emil Tenik ...........................................................

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

