
 
Z á p i s n i c a 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
30.6.2015 o 17.00  hod. v miestnosti obecného úradu. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 1. Otvorenie. 
      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
      3. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2014. 
      4. Schválenie Záverečného účtu obce. 
      5. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce. 
      6. Rôzne. 
      7. Diskusia. 
      8. Návrh na uznesenie. 
      9. Záver. 
 
 

1. Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že prítomní sú štyria 
poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné. Poslanci Eduard Ondrejka je 
PN. Zároveň starostka privítala pána Viliama Káčera, ktorý bol poslancom minulé 
volebné obdobia, ale z dôvodu choroby sa nemohol zúčastniť na ustanovujúcom 
zasadnutí, na ktoré bol pozvaný. Starostka mu poďakovala za prácu v obecnom 
zastupiteľstve, zaželala mu veľa osobných úspechov a zdravia a odovzdala 
plaketu poslanca obecného zastupiteľstva. 
Starostka navrhla poslancom doplnenie programu o bod č. 6 – „Schválenie 
Bezpečnostného projektu.“  
Poslanci následne schválili program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2014. 
4. Schválenie Záverečného účtu obce.  
5. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce. 
6. Schválenie Bezpečnostného projektu. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Návrh na uznesenie. 

               10. Záver. 
 Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Jozef Kozák  a Štefan Pišček, 
za zapisovateľa poslanec Jaroslav Ondrejka. 

3. Starostka informovala poslancov o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, 
ktorá obsahovala kontrolu záverečného účtu obce za rok 2014, plnenie rozpočtu 
a výsledok hospodárenia, majetok obce, účtovníctvo, pokladničnú hotovosť, 
bankové účty, záväzky a dlhy obce, finančné usporiadanie vzťahov. Hlavná 
kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie 
hospodárenia obce za rok 2014 s výrokom – celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad. 



Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
4. Záverečný účet na rokovanie predložila starostka obce. Poslanci schválili 

celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2014 pre tvorbu rezervného fondu výsledok 
hospodárenia kladný vo výške 3.783,39 € a po odpočítaní prostriedkov fondu 
prevádzky, údržby a opráv vo výške 1.606,80 € zostáva prebytok 2.176,59 €. 
Starostka navrhla tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %, čo činí 217,65 €. 
Poslanci záverečný účet a tvorbu rezervného fondu schválili. 
Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

5. Starostka prečítala poslancom návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce. 
Poslanci návrh jednohlasne schválili. 
Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

6. Starostka obce oboznámila poslancov s Bezpečnostným projektom  
informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov Obce Ardanovce. 
Poslanci návrh jednohlasne schválili. 
Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

7. Starostka informovala poslancov, že dala vypracovať Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja firme PROUNION, a.s. Nitra, ktorá bola podľa prieskumu 
najlacnejšia. PHSR vypracuje za sumu 600,00 € s DPH. 
Ďalej informovala prítomných, že obci bol formou daru poskytnutý osobný 
automobil KIA ceed z Ministerstva vnútra na zabezpečovanie preneseného 
výkonu štátnej správy. 
Informovala prítomných, že bola vykonaná kontrola z Okresného Hasičského 
a záchranného zboru Topoľčany. Vzhľadom k tomu, že obec nemala 
bezpečnostného technika, starostka požiadala firmu Fiseco, s.r.o. Topoľčany 
o vypracovanie celej bezpečnostnej dokumentácie. Za vypracovanie obec 
zaplatila sumu vo výške 396,00 €. Vykonanou kontrolou bol zistený jeden 
nedostatok, a to kontrola domácností. Tento zistený nedostatok musí byť 
odstránený do 30.10.2015. 

8. V diskusii vystúpil poslanec Jozef Kozák, ktorý upozornil starostku, že svetlo 
v uličke, ktoré je oproti číslu domu 107 neosvetľuje dobre celú ulicu nadol. Bolo 
by preto potrebné svetlo dať oproti domu číslo 100. Starostka odpovedala, že 
keď sa to bude dať, tak svetlo sa premiestni na stĺp oproti číslu domu 100.  

9. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. 

10. Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 

 
 
 
Ardanovce, 30.6.2015              zapísala: Oravcová 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  ..................................................... 
 
    ..................................................... 
 



 

U z n e s e n i e 
zo  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
30.6.2015  v miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie: 
 
 
Uzn. č. 16 
- berie na vedomie správu o kontrole hospodárenia za rok 2014, 
- berie na vedomie informáciu o vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce firmou PROUNION, a.s. Nitra, 
- berie na vedomie informáciu o poskytnutí bezplatne osobného automobilu KIA ceed 

na prenesený výkon štátnej správy, 
- berie na vedomie informáciu o vykonaní kontroly HaZZ Topoľčany a vypracovanie 

bezpečnostnej dokumentácie firmou Fiseco, s.r.o. Topoľčany. 
 

Uzn. č. 17 
- schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad, 
- schvaľuje záverečný účet obce za rok 2014, 
- schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 217,65 €, 
- schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce, 
- schvaľuje Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu 

osobných údajov Obce Ardanovce, 
- schvaľuje vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 

 
 
Uzn. č. 18 
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Jozefa Kozáka a Štefana Piščeka. 
 
 
 
 
Ardanovce, 30.6.2015       
 
 
 
         Ondrejková Ľubomíra 
               starostka obce 
 

 

 

 


