
OBEC  ARDANOVCE

Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  obce  Ardanovce,
konaného  dňa  18.11.2018  o 13:00  hodine  v miestnosti  na  Obecnom  úrade
v Ardanovciach

Prítomní:

- novozvolený starosta obce Ardanovce Maroš Barta
- novozvolený poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny
- zapisovateľka Veronika Horváthová
- predseda volebnej komisie Monika Kmeťová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
    osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
    zastupiteľstva .
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva.
8. Voľba zástupcu starostu obce.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
    zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
11. Určenie platu starostu.
12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021.
13. Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2019-2021.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver.
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K bodu1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia

Ustanovujúce  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  o 13:00  hod.  otvoril  a následne  viedol
doterajší a zároveň novozvolený starosta obce Maroš Barta.
Starosta privítal poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ.

K bodu 2 programu OZ:

Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

Za  overovateľov  zápisnice  starosta  obce  Maroš  Barta  navrhol  poslancov, p.  Kluková,  p.
Rentmeister.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Horváthovú, zamestnanca obce.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov. 

Uznesenie č. 1/2018
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Berie na vedomie:

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 5
( p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                     

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 3 programu OZ:

Oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a     volieb  do  obecného  zastupiteľstva
a     odovzdanie  osvedčení  o     zvolení  novozvolenému  starostovi  a     poslancom
novozvoleného  obecného  zastupiteľstva

Predsedkyňa  miestnej  volebnej  komisie  p.  Kmeťová  oboznámila  prítomných  poslancov
s výsledkami komunálnych volieb v obci Ardanovce, ktoré sa konali 10.11.2018.
Občania zvolili starostu obce a 5-členné obecné zastupiteľstvo. 
Starostom obce bol zvolený p. Maroš Barta.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
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1. Tomáš Rentmeister
2. Peter Krajčír
3. Ľubomíra Ondrejková
4. Rozália Tomšejová
5. Radka Kluková

Výsledky volieb tvoria prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 2/2018
oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Berie na vedomie:

Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

K bodu 4 programu OZ:

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií

Novozvolený starosta obce Maroš Barta prečítal zákonom predpísaný sľub v nasledovnom
znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  budem  pri   výkone  svojej  funkcie  starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený  starosta  potvrdil  sľub  svojim  podpisom  pod  text  sľubu,  napísaného  na
osobitnom liste. Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení
a insigniu. 

Uznesenie č. 3/2018
zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Konštatuje, že:

Novozvolený starosta obce Ardanovce Maroš Barta zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce.

K bodu 5 programu OZ:

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Novozvolený starosta obce prečítal zákonom stanovený sľub poslancov OZ v nasledovnom
znení: 
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„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce,  dodržiavať  Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony, zákony a  ostatné
všeobecne  záväzné  právne  predpisy,  a  pri  výkone  svojej  funkcie  poslanca  obecného
zastupiteľstva  ich  budem  uplatňovať  podľa  svojho  najlepšieho  vedomia  a   svedomia.“
Novozvolení  poslanci  sľub  potvrdili  svojim  podpisom  pod  text  sľubu  napísaného  na
osobitnom  liste,  pod  ktorým  bol  uvedený  zoznam  poslancov  v  abecednom  poradí.
Predsedníčka  miestnej  volebnej  komisie  im odovzdala  osvedčenia  o  zvolení.   Po  zložení
sľubu starosta oznámil, že zastupiteľstvo je spôsobilé na hlasovanie.

Uznesenie č. 4/2018
zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Konštatuje, že:

Zvolení  poslanci  obecného zastupiteľstva obce  Ardanovce:  Radka Kluková,  Peter  Krajčír,
Ľubomíra Ondrejková, Tomáš Rentmeister, Rozália Tomšejová zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu 6 programu OZ:

Príhovor  novozvoleného  starostu

Po  vykonaní  sľubu  poslancov  staro-nový  starosta  obce  Maroš  Barta  predniesol  krátky
príhovor, v  ktorom poďakoval  za  prejavenú  dôveru,  ktorú  získal  vo  voľbách.  Poďakoval
poslancom bývalého OZ za ich prácu v prospech obce počas ich výkonu funkcie. Zároveň
dúfa, že v spolupráci so súčasnými poslancami obecného zastupiteľstva sa obec Ardanovce
bude rozvíjať k spokojnosti všetkých občanov a atmosféra medzi občanmi bude čo najlepšia a
tiež  verí,  že  spolu  s  poslancami  bude  pokračovať  v  aktivitách  a  akciách,  ktoré  sú  už
rozbehnuté. 

Uznesenie č. 5/2018
príhovor novozvoleného starostu

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Berie na vedomie:

Príhovor novozvoleného starostu obce Ardanovce.

K bodu 7 programu OZ:

Schválenie zmeny programu ustanovujúceho zasadnutia
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Nakoľko sa  bod 12. a 13. prejednal a schválil na schôdzi OZ obce Ardanovce, ktorá sa konala
dňa 17.11.2018, tieto body sa z programu vypúšťajú. 

Uznesenie č. 6/2018
schválenie zmeny programu ustanovujúceho zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

Zmeny programu ustanovujúceho zasadnutia, nakoľko sa bod 12. a 13. prejednal a schválil na
schôdzi OZ dňa 17.11.2018.

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 8 programu OZ:

Voľba zástupcu starostu obce

Starosta obce Maroš Barta informoval prítomných, že podľa § 13 b) zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov si spomedzi poslancov určuje svojho
zástupcu.  Svojim  zastupovaním  poveril  poslanca  OZ  obce  Ardanovce  p.  Tomáša
Rentmeistera, bytom Ardanovce, ktorý túto funkciu prijal.

Uznesenie č. 7/2018
voľba zástupcu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Berie na vedomie:

Poverenie starostu obce Ardanovce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č.
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  poveril  p.  Tomáša
Rentmeistera,  bytom  Ardanovce,  poslanca  Obecného  zastupiteľstva  obce  Ardanovce,
zastupovaním starostu obce.

K bodu 9 programu OZ:

Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať
a     viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
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Starosta obce požiadal poslancov, aby predložili návrh, na poverenie niektorého z poslancov,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslankyňa p.
Ľubomíra  Ondrejková navrhla  na  túto  funkciu  poslanca  p.  Tomáša  Rentmeistera.  Obecné
zastupiteľstvo tento návrh jednohlasne odsúhlasilo.

Uznesenie č. 8/2018
poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Poveruje:

Poslanca p. Tomáša Rentmeistera zvolávaním a vedením zasadnutí 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.

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 10 programu OZ:

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

Starosta obce navrhol v obci zriadiť komisie, ktoré boli aj doteraz: 

Komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností:
Členovia komisie: všetci poslanci OZ, a to: Kluková, Krajčír, Ondrejková, Tomšejová
Predsedu komisie: Rentmeister

Komisia kultúry:
Členovia komisie: všetci poslanci OZ, a to: Kluková, Krajčír, Ondrejková, Tomšejová
Predsedu komisie: Rentmeister

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií – nutnosť zriadenia tejto komisie 
vyplýva zo zákona. 
Členovia komisie: všetci poslanci OZ, a to: Kluková, Krajčír, Ondrejková, Tomšejová
Návrh predsedu: Rentmeister

Komisia finančná a správy obecného majetku:
Členovia komisie: všetci poslanci OZ, a to: Kluková, Krajčír, Ondrejková, Tomšejová
Návrh predsedu: Rentmeister
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Komisia Inventarizačná:
Členovia komisie: Kluková, Krajčír, Rentmeister

Uznesenie č. 9/2018
zriadenie komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

A. zriaďuje:
Komisiu verejného poriadku a vybavovania sťažností.

B. volí:
a) predsedu komisie: Tomáš Rentmeister
b) členov komisie: Radka Kluková, Peter Krajčír, Ľubomíra Ondrejková, Rozália  

                          Tomšejová

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 10/2018
zriadenie komisie kultúry

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

A. zriaďuje:
Komisiu kultúry.

B. volí:
a) predsedu komisie: Tomáš Rentmeister
b) členov komisie: Radka Kluková, Peter Krajčír, Ľubomíra Ondrejková, Rozália 

                          Tomšejová

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 11/2018
zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
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Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

A. zriaďuje:
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií .

B. volí:
a) predsedu komisie: Tomáš Rentmeister
b) členov komisie: Radka Kluková, Peter Krajčír, Ľubomíra Ondrejková, Rozália 

                          Tomšejová

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 12/2018
zriadenie komisie finančnej a správy obecného majetku

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

A. zriaďuje:
Komisiu finančnú a správy obecného majetku.

B. volí:
a) predsedu komisie: Tomáš Rentmeister
b) členov komisie: Radka Kluková, Peter Krajčír, Ľubomíra Ondrejková, Rozália  

                           Tomšejová

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 13/2018
zriadenie komisie inventarizačnej

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

A. zriaďuje:
Komisiu inventarizačnú.

B. volí:
a) členov komisie: Radka Kluková, Peter Krajčír, Tomáš Rentmeister
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Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 11 programu OZ:

Určenie platu starostu

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov určiť
plat novozvolenému starostovi obce, v zmysle zákona 253/1994 Z. Z. o právnom postavení a
platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov miest  v  znení  neskorších  predpisov a  v
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Starostovi patrí plat
podľa  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na
základe  údajov  Štatistického  úradu  SR  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  vynásobený
koeficientom podľa počtu obyvateľov, t.j. 1,49 % pri 60% úväzku. Starosta vyzval poslancov
k prehodnoteniu  jeho  pracovného  úväzku  z  50%  na  60%.  Poslanec  p.  Krajčír  navrhol
navýšenie  platu  starostu  o  10%.  Nastala  diskusia  po  ktorej  poslanci  OZ  schválili  plat
starostovi. 

Uznesenie č. 14/2018
určenie mesačného platu starostu

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Určuje:

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Maroša Bartu
vo výške 853 € hrubá mzda.

Hlasovanie:

ZA: 4
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA:  1
( p. Ondrejková)

K bodu 14 programu OZ:

Rôzne:
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1.             Starosta obce informoval prítomných poslancov o organizácii Sv. Mikuláša. Cieľom
je vytvoriť pre každé dieťa hodnotný balíček, ktorý dostane od Mikuláša priamo do rúk. Cena
1 ks balíčka v hodnote 3 €. Dátum je naplánovaný na 08.12.2018 (sobota od 16.00 hod).

Uznesenie č. 15/2018
k organizácií Sv. Mikuláša

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

Organizovanie Sv. Mikuláša a balíček pre každé dieťa v hodnote 3 €.

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

2.            Starosta obce navrhol prítomným poslancov tak ako po minulé roky vydať poukážky
na nákup potravín dôchodcom nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci Ardanovce v miestnom
obchode Fresh vo výške 7 €.

Uznesenie č. 16/2018
 nákup potravín dôchodcom nad 70 rokov

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

Finančný príspevok vo výške 7 € na nákup potravín dôchodcom nad 70 rokov.

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

3.           Starosta prezentoval zámer o usporiadaní Štefanského turnaja v stolnom tenise (ping-
pongu)  a zaužívaní ako každoročnú tradíciu. Starosta dal hlasovať.
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Uznesenie č. 17/2018
Štefanský turnaj v stolnom tenise 

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

Štefanský turnaj v stolnom tenise.

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

4.             Starosta informoval prítomných poslancov o Pasporte miestnych komunikácií. 
Pasportizácia dopravného značenia sa vypracováva na základe § 3d, odstavca 8 zákona č.
135/1961  Zb.  o  pozemných  komunikáciách,  ktorý  znie:  „Správcovia  diaľnic,  ciest  a
miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu".
Z  vyššie  uvedeného  zákona  vzniká  pre  obce,  ako  vlastníkov  miestnych  komunikácií
povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií a dopravného značenia. 

Uznesenie č. 18/2018
Pasport miestnych komunikácií

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

Pasport miestnych komunikácií a plán dopravného značenia. 

Hlasovanie:

ZA: 5
(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 15 programu OZ:

Diskusia

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

11



K bodu16 programu OZ:

Návrh na uznesenie

       Starosta obce predložil poslancom OZ návrhy na uznesenie,  ktoré boli  jednohlasne
schválené.

Hlasovanie:

ZA: 5
(p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 17 programu OZ:

Záver

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 13:50 hod. ukončil
rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

            

         V Ardanovciach, dňa 28.11.2018

                                                                                                    Maroš Barta
                                                                                                     starosta obce

Overovatelia: 

Radka Kluková.....................................................

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

Zapisovateľka:

Veronika Horváthová  .......................................
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Zoznam príloh k zápisnici ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 18.11.2018

1. Pozvánka.

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.11.2018.

3. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku Komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018.

4. Sľub novozvoleného starostu obce.

5. Sľub poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
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