
OBEC  ARDANOVCE

Z á p i s n i c a
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného
dňa 08.10.2018 o 17:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach

Prítomní:

- starosta obce Ardanovce Maroš Barta
- 3 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny
- zapisovateľka Veronika Horváthová
- hlavná kontrolórka obce Ardanovce  Ing. Eva Mokráňová
- ekonómka obce Ardanovce Monika Kmeťová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OcZ.
4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
5. Plnenie rozpočtu za 2 Q 2018.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
7. Inventarizačná komisia k 31.12.2018.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce na rok 2019.
9. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce.
10. Individuálna výročná správa obce Ardanovce za rok 2017.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia

4. riadne zasadnutie OZ o 17:00 hod. otvoril a viedol Maroš Barta, starosta obce.
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                  Starosta privítal poslancov OZ.
                  Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 3 poslanci OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2 programu OZ:

Určenie zapisovateľa  a     overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta obce Maroš Barta navrhol všetkých prítomných poslancov
p. Gabrielu Slamovú, p. Bc. Adelu Chramazdovú-Novotnú, p. Tomáša Rentmeistera. 
                Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Horváthovú, zamestnanca obce.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov. 

Uznesenie č. 44/2018
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Slamová,  p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 3 programu OZ:

Plnenie uznesení z     minulého zasadnutia OcZ

Body 1, 2, 3, 6 – splnené OZ obce Ardanovce.
Bod 4, 5 – nesplnené OZ obce Ardanovce.
Bod 7 – zrušenie Uznesenia č. 43/2018 – splnené OZ obce Ardanovce.

K bodu 4 programu OZ:

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

Starosta  obce  Maroš  Barta  navrhol  hlasovať  o programe  štvrtého  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva obce Ardanovce.
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Uznesenie č. 45/2018
schválenie programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.

 Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Slamová, p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:

Plnenie rozpočtu za 2 Q 2018

              Starosta obce Maroš Barta dal prítomným poslancom slovo aby sa vyjadrili
k čerpaniu rozpočtu za 2 Q 2018 nakoľko mali poslanci na 3. riadnom zasadnutí OZ výhrady
voči určitým položkám a preto sú medzi nami prítomné kolegyne p. účtovníčka a p. hlavná
kontrolórka. O slovo sa prihlásila p. účtovníčka vysvetlila, že p. Banák sa na minulej schôdzi
pýtal na presun položiek mínusových viac-menej, „keby ho zaujímali plusové položky tak
tomu rozumiem“  citovala.  Zároveň  žiadal  doložiť  knihu  jázd  na  pohonné  hmoty –  KIA.
Vysvetlila položky, ktoré nebudú dočerpané presúva niekde inde. Rozpočet sa presúva medzi
príjmami a výdavkami. S rozpočtom sa musí pracovať na to je zákon, že v priebehu roka sa
musia brať rozpočtové opatrenia  do úvahy. P. hlavná kontrolórka dodala presný Zákon č.
583/2004 Z. z. ods. 3 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). citujem „Obec sleduje
v priebehu  roka  vývoj  hospodárenia  a v prípade  potreby  vykonáva  zmeny“.  V zákone  sa
nehovorí koľkokrát ale aspoň raz za rok treba prijať nejaké rozpočtové opatrenia, kde sa tá
zmena zapracuje pretože výkazy sa posielajú do RISSAM (rozpočtový informačný systém pre
samosprávu) a sleduje to Ministerstvo financií Slovenskej republiky(ďalej len „ministerstvo
financií“).

Uznesenie č. 46/2018
k plneniu rozpočtu za 2Q 2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

         Plnenie rozpočtu za 2 Q 2018.

Hlasovanie:
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ZA: 3
(  p. Slamová, p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 6 programu OZ:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Starosta  obce  Maroš  Barta  požiadal  prítomných  poslancov  o svoje  návrhy  a otázky
k rozpočtovému opatreniu č. 1/2018.  P. účtovníčka vysvetlila, že to je úpravu rozpočtu, ktoré
navrhovala.  Je to presun položiek z nedočerpaných finančných prostriedkov na prečerpané
finančné prostriedky alebo na také, ktoré neboli rozpočtované.
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o hlasovanie.

Uznesenie č. 47/2018
k rozpočtovému opatreniu č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

1. Zmenu rozpočtu 1/2018 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2  písm. a)
zákona  č.  583/2004  Z.  z.,  konkrétne  presun  rozpočtovaných  prostriedkov  v rámci
schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Slamová, p.Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 7 programu OZ:

Inventarizačná komisia k     31.12.2018

               Z prítomných poslancov si zostavili Inventarizačnú komisiu (IK) k 31.12.2018
v zložení: p. Rentmeister
                 p. Banák
                 p. Slamová

4



Uznesenie č. 48/2018
k Inventarizačnej komisie k 31.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

      Inventarizačnú komisiu k 31.12.2018.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Slamová, p.Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 8 programu OZ:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce  na  rok 2019

Starosta obce Maroš Barta prenechal slovo p. hlavnej kontrolórke aby prítomných poslancov
oboznámila  o pláne  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky na rok 2019.  Ing.  Mokráňová
prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 49/2018
k Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce na rok 2019.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce na rok 2019 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Slamová, p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 9 programu OZ:

Správa o     výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce
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              Starosta obce Maroš Barta prenechal slovo p. hlavnej kontrolórke aby prítomných
poslancov  oboznámila  o správe  o výsledku  kontroly  hlavnej  kontrolórky obce  Ardanovce.
Ing. Mokráňová prečítala Správu o výsledku kontroly v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite.

Uznesenie č. 50/2018
k Správe o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce.
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Slamová, p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 10 programu OZ:

Individuálna výročná správa obce Ardanovce za rok 2017

              Starosta obce Maroš Barta oboznámil prítomných poslancov o  vypracovaní p.
účtovníčky  o Individuálnej  výročnej  správe  obce  Ardanovce  za  rok  2017  a zároveň  dal
poslancom Individuálnu výročnú správu obce Ardanovce k nahliadnutiu. Obsahuje záverečný
účet obce Ardanovce k 30.06.2018, demografické a geografické údaje o obci, symboly obce,
kultúru, hospodárstvo. 

Uznesenie č. 51/2018
k Individuálnej výročnej správe obce Ardanovce za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Individuálnu výročnú správu obce Ardanovce za rok 2017.
Individuálna výročná správa obce Ardanovce za rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Slamová, p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
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ZDRŽALI SA: 0

K bodu 11 programu OZ:

Rôzne:

1.             Starosta obce informoval prítomných poslancov o kontrole IP. Výkon inšpekcie
práce  bol  zameraný  na  kontrolu  dodržiavania  zákazu  nelegálneho  zamestnávania  podľa
ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Inšpekciou
práce neboli zistené nedostatky v kontrolovanej oblasti. 

Uznesenie č. 52/2018
z kontroly Inšpektorátu práce

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Záznam o výsledku inšpekcie práce.
Záznam o výsledku inšpekcie práce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Slamová,  p.Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

2.             Starosta obce informoval prítomných poslancov o kontrole na úseku hlásenia
pobytu občanov. Kontrola bola zameraná na postup ohlasovne pri zakladaní lístkov do bežnej
a odkladacej evidencie, postup ohlasovne pri prihlásení občana na pobyt. 

Uznesenie č. 53/2018
z kontroly na úseku hlásenia pobytu občanov

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Záznam o výsledku vykonanej kontroly.
Záznam o výsledku vykonanej kontroly tvorí  prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Slamová,  p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)
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PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

3.              Starosta  obce  informoval  prítomných poslancov o rekonštrukcii  miestnych
komunikácií.  Obec  Ardanovce  bude  musieť  firme  doplatiť  1000  eur  z dôvodu  práce  nad
rámec, ktoré neboli v zmluve dohodnuté.

Uznesenie č. 54/2018
k rekonštrukcii miestnych komunikácií

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Doplatenie firme 1.000 Eur za zdvíhanie vodovodných ventilov.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Slamová,  p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

4.             Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti získania podpory
z Enviromentálneho fondu formou dotácie v oblasti C1 – Triedený zber komunálneho odpadu.
Medzi oprávnené výdavky je nákup traktora a vlečky. 

Uznesenie č. 55/2018
k podpore z Enviromentálneho fondu C1 – Triedený zber komunálneho odpadu

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Získanie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Slamová,  p. Chramazdová-Novotná, p. Rentmeister)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
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K bodu 12 programu OZ:

Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu.
         V diskusii sa o slovo nehlásil žiadny z prítomných poslancov. 

K bodu 11 programu OZ:

Záver

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18:15 hod. ukončil
zasadnutie.

       V Ardanovciach, dňa 16.10.2018

                                                                                                     Maroš Barta
                                                                                                     starosta obce

Overovatelia: 

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

Bc. Adela Chramazdová-Novotná ............................................

Tomáš Rentmeister ............................................

Zapisovateľka:

Veronika Horváthová  .......................................
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 08.10.2018

1. Pozvánka.

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2018.

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce  na  rok 2019.

4. Správa o výsledku kontroly v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.

5. Individuálna výročná správa za rok 2017.

6. Záznam o výsledku inšpekcie práce.

7. Záznam o výsledku vykonanej kontroly na úseku hlásenia pobytu občanov.

8. Výzva z Enviromentálneho fondu na Triedený zber komunálneho odpadu.
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