
Zápisnica 
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 16.12.2016 v piatok o 20.00 hod 

v miestnosti obecného úradu. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva. 

4. Schválenie návrhov Všeobecných záväzných nariadení a rozpočtu obce na rok 2017. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Návrh na uznesenie. 

8. Záver. 

 
 

Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta, otvoril konanie schôdze obecného zastupiteľstva (ďalej aj ako OZ) 

a skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci za OZ, takže zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. 

 

1. Za overovateľov zápisnice  navrhol zástupca starostu, poslancov Jozefa Kozák a Gabrielu Slamovú a  

za zapisovateľa zápisnice Katarínu Kišac. 

Hlasovanie za overovateľov a zapisovateľa zápisnice  : 

Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uzn. č.64/2016 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Jozef Kozák a Gabriela Slamová, a za zapisovateľa Katarína Kišac. 

 

2. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta prečítal prítomným návrh programu a spýtal sa na prípadne 

pripomienky alebo doplnky k programu. Pripomienky nie sú. 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš  Barta, Gabriela Slamová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uzn. č. 65/20016 

OZ schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva. 

 

3. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  predložil Návrh VZN  č. 1/2016 o miestnych daniach na území Obce 

Ardanovce. Návrh bol vyvesený  na úradnej tabuli dňa 29.11.2016 a zvesený bol dňa 15.12.2016. Do dnešného 

dátumu nebola na obecný úrad doručená žiadna pripomienka k predmetným návrhom. Zástupca starostu vyzval  

prítomných poslancov na hlasovanie o návrhu.   

Hlasovanie za Návrh VZN  č. 1/2016 o miestnych daniach na území Obce Ardanovce: 

Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Uzn. č.66/2016 

Prijíma sa za VZN  č. 1/2016 o miestnych daniach na území Obce Ardanovce a VZN č. 2/2016 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

4. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  predložil Návrh č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2016 a zvesený bol dňa 15.12.2016. 

Do dnešného dátumu nebola na obecný úrad doručená žiadna pripomienka k predmetnému návrhu. Zástupca 

starostu vyzval  prítomných poslancov na hlasovanie o návrhu. 

 

Hlasovanie za Návrh č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn. č.67/2016 

Prijíma sa VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

5. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  predložil Návrh č. 3/2016 Sadzobník o úhradách za poskytované 

služby obcou Ardanovce na rok 2017.  Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2016 a zvesený bol dňa 

15.12.2016. Do dnešného dátumu nebola na obecný úrad doručená žiadna pripomienka k predmetnému návrhu. 

Zástupca starostu vyzval  prítomných poslancov na hlasovanie o návrhu. 

 

Hlasovanie za Návrh č. 3/2016  Sadzobník o úhradách za poskytované služby obcou Ardanovce na rok 2017: 

Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn. č.68/2016 

Prijíma sa Sadzobník o úhradách za poskytované služby obcou Ardanovce na rok 2017. 

 

6. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta,  predložil návrh na rozpočet na rok 2017.  

Hlasovanie za Rozpočet na rok 2017: 

Za: 3 (Jozef Kozák, Maroš Barta, Gabriela Slamová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn. č.69/2016 

Schvaľuje sa Rozpočet na rok 2017. 

 

7. Rôzne. 

1. Vzhľadom k zlej finančnej situácii v obci, navrhuje zástupca starostu splátkový kalendár pre vyplatenie 

odstupného bývalej pani starostke Ľubomíre Ondrejkovej. Výška splátky 50,- Eur/mesačne.  Návrh sa 

zašle pani Ľubomíre Ondrejkovej na vyjadrenie. 

 Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 

 



 

 

Uzn. č.70/2016 

Berie sa na vedomie splátkový kalendár pre vyplatenie odstupného bývalej starostke Ľubomíre 

Ondrejkovej. 

 

 

Ardanovce, 16.12.2016        Zapísal: Katarína Kišac 

 

Overovatelia: 

 

Jozef Kozák 

 

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

 

Gabriela Slamová 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i a 
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo zo dňa 16.12.2016 o 20.00 hod  v miestnosti 

Obecného úradu. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenia: 

 

Uzn. č.64/2016 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Jozef Kozák a Gabriela Slamová a za zapisovateľa Katarína Kišac. 

 

Uzn. č. 65/20016 

OZ schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva. 

 

Uzn. č.66/2016 

Prijíma sa za VZN  č. 1/2016 o miestnych daniach na území Obce Ardanovce na rok 2017. 

 

Uzn. č.67/2016 

Prijíma sa z VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 

2017 

 

Uzn. č.68/2016 

Prijíma sa Sadzobník o úhradách za poskytované služby obcou Ardanovce na rok 2017. 

 

Uzn. č.69/2016 

Schvaľuje sa Rozpočet  obce Ardanovce na rok 2017. 

 

Uzn. č.70/2016 

Berie sa na vedomie splátkový kalendár pre vyplatenie odstupného bývalej starostke Ľubomíre 

Ondrejkovej. 

 

 

 

Ardanovce, 16.12.2016 

 

         Maroš Barta 

         zástupca starostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 16.12.2016 o 20.00 hod  v miestnosti 

Obecného úradu. 

 

 

Prítomní: 

 

Jozef Kozák   ....................................... 

 

Gabriela Slamová ....................................... 

 

Maroš Barta  ....................................... 

 
 


