Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 21.10.2016 v miestnosti
Obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba zástupcu starostu
Návrhy na uznesenia
Záver

1. Poslanec za OZ Jozef Kozák, otvoril konanie schôdze obecného zastupiteľstva (ďalej aj ako OZ)
a skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci za OZ, takže zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Prečítal
prítomným návrh programu a spýtal sa na prípadne pripomienky alebo doplnky k programu Zároveň
oboznámil poslancov so vzniknutou situáciou v obci. Dňa 11.10.2016 bolo na OÚ Ardanovce doručené
vzdanie sa mandátu starostky Ľubomíry Ondrejkovej. Podľa §13a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení účinky vzdania sa mandátu nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, tzn.
15.10. 2016 (pozri prílohu 1 List- vzdanie sa mandátu starostu). Spolu so starostkou Ľubomírou
Ondrejkovou sa vzdali mandátu dvaja poslanci obecného zastupiteľstva Jaroslav Ondrejka a Pavol Daňo
(Pozri prílohu 2 – List - vzdanie sa mandátu poslanca) Podľa §25 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, pri písomnom vzdaní sa mandátu poslanca OZ jeho účinky nastávajú doručením
obecnému úradu, tzn 11.10.2016. Nakoľko sa bývalá starostka Ľubomíra Ondrejková nedostavila na
schôdzu OZ pôvodný bod 3. programu schôdze bol zrušený.
Poslanec Jozef Kozák dal za navrhnutý program hlasovať:
Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn. č. 52/20016
OZ schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva.
2. Za overovateľov zápisnice navrhol poslanec Jozef Kozák poslancov Maroša Bartu a Gabrielu Slamovú
Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn. č.53/2016
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Maroš Barta a Gabriela Slamová.

3. Vzhľadom k vzdaniu sa mandátu starostky obce Ľubomíry Ondrejkovej zo dňa 15.10.2016, vzdanie sa
mandátu poslanca OZ Jaroslava Ondrejku zo dňa 11.10.2016 a vzdanie sa mandátu poslanca OZ Pavla
Daňa – zástupcu starostky zo dňa 11.10.2016, došlo k situácii, že jediným funkčným orgánom obce
zostalo OZ. Podľa §13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostu počas neprítomnosti
alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel
zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; ak zanikne mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Z tohto
dôvodu sa zostávajúci poslanci OZ – Maroš Barta, Jozef Kozák, Gabriela Slámová rozhodli spomedzi
seba zvoliť zástupcu starostu z dôvodu riadneho zabezpečenia chodu obce. Na návrh poslancov Jozefa
Kozáka a Gabriely Slamovej bol za zástupcu starostu navrhnutý Maroš Barta. O tomto návrhu dal
poslanec Jozef Kozák hlasovať:
Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn. č.54/2016
Za zástupcu starostu bol jednohlasne zvolený Maroš Barta.
4. Poslanec Kozák poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Ardanovce, 21.10.2016

Overovatelia:

...................................

...................................

Zapísal: Jozef Kozák

Uznesenie
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo zo dňa 21.10.2016
v miestnosti Obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenia:

Uzn. č. 52/20016
OZ schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva.
Uzn. č.53/2016
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Maroš Barta a Gabriela Slamová.
Uzn. č.54/2016
Za zástupcu starostu bol jednohlasne zvolený Maroš Barta.
Ardanovce, 21.10.2016
Jozef Kozák
poslanec za OZ

