
 
Z á p i s n i c a 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
21.4.2016  o 17.30  hod. v miestnosti obecného úradu. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 1. Otvorenie. 
      2. Určenie overovateľov zápisnice. 
      3. Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa  
             9.4.2016. 
      4. Zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva. 
      5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 
      6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016. 
      7. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2016. 
      8. Informácia o Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy s firmou ENVI-PAK, a.s. 
      9. Informácia o podaných projektoch. 
    10. Rôzne. 
    11. Diskusia. 
    12. Návrh na uznesenie. 
    13. Záver. 
 
 

1. Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že prítomní sú traja  
poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné. Poslankyňa Gabriela Slamová 
sa neospravedlnila a poslanec Štefan Pišček doručil list, v ktorom sa vzdáva 
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.  Zároveň starostka obce privítala 
náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva Maroša Bartu.  
K navrhovanému programu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani 
doplnky.   

2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Pavol Daňo a Jozef Kozák,  
zapisovateľka starostka obce.  

3. Starostka informovala poslancov o výsledku nových volieb do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 9.4.2016. Na poslanca obecného 
zastupiteľstva kandidovali dvaja kandidáti. Kandidát na poslanca Pavol Daňo 
získal 60 hlasov a kandidát na poslanca Maroš Barta 55 hlasov. Za poslanca 
obecného zastupiteľstva bol zvolený Pavol Daňo, ktorý zložil sľub poslanca dňa 
20.4.2016. 
Výsledky volieb sú prílohou zápisnice.  

4. Starostka obce prečítala poslancom doručený list od poslanca Štefana Piščeka, 
ktorý sa z rodinných dôvodov vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 
Vzhľadom k tomu, že poslanec Štefan Pišček sa vzdal mandátu poslanca 
obecného zastupiteľstva, nastúpil náhradník Maroš Barta, ktorý zložil sľub 
poslanca na dnešnom zasadnutí dňa 21.4.2016.  
Po zložení sľubu sa Maroš Barta stal poslancom obecného zastupiteľstva 
a prítomní boli štyria poslanci. 
Sľub poslanca je prílohou zápisnice. 

5. Starostka informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúcich 



zasadnutí. Oznámila, že dňa 14.3.2016 bolo premiestnené svetlo verejného 
osvetlenia na pôvodný stĺp.  
Ostatné uznesenia boli splnené. 

6. Starostka obce predložila prítomným poslancom plán zasadnutí na rok 2016. 
Následne dala hlasovať. 
Za: 2 (Ondrejka, Daňo) Proti: 2 (Kozák, Barta) Zdržal sa: 0 
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 nebol schválený. 

7. Starostka obce informovala prítomných o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2016. 
Prečítala príjmy a výdavky po položkách. Poslanec Kozák si vyžiadal čerpanie 
rozpočtu za I. štvrťrok 2016 v písomnej forme, pretože sa teraz nevie k tomu 
vyjadriť. Starostka dala materiál každému poslancovi s tým, že poslanec Jozef 
Kozák a Maroš Barta sa vyjadria na nasledujúcom zastupiteľstve. Poslanci 
Jaroslav Ondrejka a Pavol Daňo zobrali čerpanie rozpočtu na vedomie. 
Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2016 tvorí prílohu zápisnice. 

8. Starostka informovala prítomných o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve s firmou 
ENVI- PAK, a. s.. Oboznámila poslancov o novom zákone o odpadoch. Zmluva 
o budúcej zmluve je nástrojom  pomocou, ktorého sa samospráva a OZV 
dohodnú na pravidlách a podmienkach. V prípade triedeného zberu papiera, 
plastov, skla a kovových obalov ide predovšetkým o dohodu na tom ako funguje 
triedený zber v konkrétnom meste alebo obci, koľko stojí a kto ho vykonáva. 
Zmluva o budúcej zmluve je pre obec nástrojom ako sa dohovoriť s OZV na 
podmienkach spolupráce ešte prv ako vstúpi nový zákon do účinnosti.  Zmluva 
o budúcej zmluve garantuje plynulý a rýchly prechod na nový systém 
financovania triedeného zberu. V prípade, že obec neuzatvorí zmluvu o budúcej 
zmluve bude partner na financovanie triedeného zberu prilosovaný. Prilosovanie 
OZV pre obec znamená, že prilosovaná OZV vykoná overenie funkčnosti 
a nákladovosti triedeného zberu obce s cieľom zistenia primeranosti 
vynakladaných nákladov a v prípade nedohody na podmienkach financovania 
triedeného zberu znáša obec riziko, že jej bude OZV hradiť náklady na triedený 
zber iba vo výške obvyklých nákladov. V prípade uzatvorenia zmluvy o budúcej 
zmluve takéto riziko obci nehrozí. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

9. Starostka informovala prítomných o podaných projektoch z programu rozvoja 
vidieka. Bola podaná žiadosť na kamerový systém vo výške 35.798,02 € a na 
obnovu miestnych komunikácií vo výške 98.966,21 €. Miestne komunikácie sú 
rozdelené na štyri etapy, a to:  
- Fara – Jozef Šiška, č. 90 
- Jozef Skladaný, č. 49 – Peter Chramazda, č. 35 
- Magdaléna Urminská, č. 64 – Bernard Rogoň, č. 57 
- Kostol – rodinný dom č. 31 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

10. V súlade s par. 13b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov starostka obce odvolala z funkcie zástupcu starostu 
Jozefa Kozáka. Zároveň poverila funkciou zástupcu starostu poslanca Pavla 
Daňa. 
Starostka toto rozhodnutie odôvodnila nasledovnými dôvodmi:  
- zástupca starostu má byť nápomocný starostovi obce a pomáhať obci a nie 

opačne,  
- doteraz bolo zvykom, že zástupcom starostu bol poslanec, ktorý mal najviac 

hlasov a tým je teraz Pavol Daňo,  
- a najdôležitejší dôvod bol ten, že poslanec Jozef Kozák bol v roku 2002 



a 2010 odsúdený za úmyselný trestný čin a podľa par. 25 ods. 2 písm. d) zák. 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a zmien 
a na základe par. 25 ods. 3 toho istého zákona mal skutočnosť bezodkladne 
písomne oznámiť obci a vzdať sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, 
čo neurobil. Obec o tejto skutočnosti do januára 2016 nevedela, až kým si 
nevyžiadala informáciu od Okresného súdu Topoľčany. 
Poslanec Jozef Kozák odvolanie z funkcie zástupcu prijal. Zároveň poslanec       
Pavol Daňo prijal poverenie vykonávať funkciu  zástupcu starostky obce. 
Starostka  obce  vyzvala  poslanca  Jozefa Kozáka,  aby  zdôvodnil  prečo sa    

                nepriznal, že bol právoplatne 2x odsúdený za úmyselný trestný čin. Poslanec 
                Jozef Kozák hovoril, že ešte keď kandidoval za poslanca nebol odsúdený. Na  
      to  mu  starostka obce  prečítala viackrát par. 25  ods. 3  zák. č.  369/1990 Zb.   
                o obecnom zriadení, že poslanec je povinný skutočnosť bezodkladne písomne 
                oznámiť obci, a to aj počas volebného  obdobia.  Poslanec Jozef  Kozák  stále 
      tvrdil, že on sa nemusel vzdať, lebo nebol odsúdený  pred voľbami. Starostka  
      ho preto vyzvala, aby sa priznal aj voličom, pretože vyhlasuje, že on je čestný 
      a môže sa každému priamo pozrieť do očí. 

11. V diskusii vystúpil poslanec Maroš Barta, ktorý žiadal starostku obce, aby sa 
nejako vyriešila situácia s predajňou Jednota, pretože bude zatvorená a občania 
nebudú mať kde nakupovať. Keď mu starostka povedala, aby navrhol nejaké 
riešenie, tak povedal, že predajňa by mohla byť v zasadačke obecného úradu. 
S týmto návrhom starostka obce nesúhlasila, pretože je tam archív všetkých 
dokumentov a dokladov. Poslanec Maroš Barta navrhol, aby sa archív 
premiestnil na poval alebo do hasičského skladu. Starostka mu odpovedala, že to 
nie je možné, pretože tam by sa doklady zničili a zákon o archivácii to ani 
nepovoľuje. Nakoniec sa poslanci dohodli, že treba počkať na nového majiteľa 
a môže byť, že nakoniec aj on otvorí predajňu potravín. 
Ďalej poslanec Maroš Barta sa informoval a zároveň navrhol oplotenie 
nájomného bytového domu, pretože nájomcovia tam majú odparkované autá 
a vzhľadom k tomu, že sa vyskytujú rôzne krádeže tak ich treba nejako chrániť. 
Starostka obce odpovedala, že ona sa s nájomníkmi dohodla, že keď si dajú 
spraviť bránu za svoje finančné prostriedky a obec bude mať viac financií potom 
sa môže uvažovať aj o oplotení. Ale zbytočne je robiť plot, keď nebude brána 
a do priestorov parkoviska môže prísť hocikto.  
Starostka obce vyzvala Jozefa Kozáka, aby odovzdal zápis z vykonanej kontroly 
dňa 26.2.2016 na podnet p. Erika Gálika. Poslanec Jozef Kozák prisľúbil, že 
zápis prinesie. 

 
 
 
Ardanovce, 21.4.2016              zapísala: Ondrejková 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  ..................................................... 
 
    ..................................................... 
 
 



U z n e s e n i e 
zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
21.4.2016  v miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie: 
 
 
Uzn. č. 27 
- berie na vedomie výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 

konali dňa 9.4.2016, 
- berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, 
- berie na vedomie čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2016, 
- berie na vedomie informáciu o Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy s firmou ENVI-

PAK, a. s. 
- berie na vedomie informáciu o podaných projektoch z programu rozvoja vidieka – 

kamerový systém a obnova miestnych komunikácií, 
- berie na vedomie poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov,  

- berie na vedomie v súlade s par. 13b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov odvolanie poslanca obecného zastupiteľstva 
Jozefa Kozáka z funkcie zástupcu starostu, 

- berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Štefana 
Piščeka. 

 
Uzn. č. 28 
- neschvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016. 
 
Uzn. č. 29 
- konštatuje, že poslanec obecného zastupiteľstva Štefan Pišček sa vzdal mandátu 

poslanca obecného zastupiteľstva,  
- konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Pavol Daňo zložil zákonom 

predpísaný sľub dňa  
- konštatuje, že náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva Maroš Barta zložil 

zákonom predpísaný sľub. 
 
Uzn. č. 30 
- poveruje poslanca Pavla Daňa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa par. 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

 
Uzn. č. 31 
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Pavla Daňa a Jozefa Kozáka. 
 
 
Ardanovce, 21.4.2016       
         Ondrejková Ľubomíra 
               starostka obce 



 

 

 

 


