
OBEC  ARDANOVCE

Z á p i s n i c a
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného
dňa 15.02.2019 o 19:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach

Prítomní:

- starosta obce Ardanovce Maroš Barta
- poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny
- zapisovateľka Veronika Horváthová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OcZ.
4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
5. Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2018.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ardanovce na rok 2019.
7. Čerpanie výzvy.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia

1. riadne zasadnutie OZ o 19:00 hod. otvoril a viedol Maroš Barta, starosta obce.
                  Starosta privítal poslancov OZ.
                  Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 3 poslanci OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
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K bodu 2 programu OZ:

Určenie zapisovateľa  a     overovateľov zápisnice

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

Uznesenie č. 1/2019
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                 

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu  3 programu OZ:

Plnenie uznesení z     minulého zasadnutia OcZ

              Starosta obce Maroš Barta oboznámil prítomných poslancov o 6. riadnom zasadnutí.
K bodu 5 programu OZ - Vyradenie prebytočného majetku obce Ardanovce – stoly, stoličky,
majetok je možné si stále odkúpiť na obecnom úrade v Ardanovciach.

K bodu  4 programu OZ:

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

                   Starosta obce Maroš Barta navrhol hlasovať o programe prvého zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Ardanovce.

Uznesenie č. 2/2019
schválenie programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:
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Schvaľuje:

Program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.

 Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                 

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:

Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2018

            Starosta obce Maroš Barta oboznámil prítomných poslancov o čerpaní rozpočtu za 4
Q 2018. 

Uznesenie č. 3/2019
k čerpaniu rozpočtu za 4 Q 2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Čerpanie rozpočtu za 4 Q  2018.
Čerpanie rozpočtu za 4 Q  2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu  6 programu OZ:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ardanovce na rok 2019

              Starosta obce Maroš Barta oboznámil prítomných poslancov o vypracovanom návrhu
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky p. Ing. Mokráňovej na obdobie január 2019 –
jún 2019. 
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Uznesenie č. 4/2019
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ardanovce na rok 2019

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ardanovce na rok 2019.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ardanovce na rok 2019 tvorí prílohu tejto 
zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                 

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 7 programu OZ:

Čerpanie výzvy

              Starosta  obce  Maroš  Barta  na  pracovnom stretnutí  oboznámil  poslancov o
vyhlásených výzvach. 
Výzva č. 1 Boj proti kriminalite. Poslancom p. starosta predstavil projekt na Kamerový 
                  systém.  
Výzva č. 2 Multifunkčné ihrisko. 
Výzva č. 3 Triedený zber KO. Je podaná na Envirofondoch. 
Výzva č. 4 Zelené obce Slovenska. 
Žiadosť na ministerstvo financií na rekonštrukciu domu smútku.

Uznesenie č. 5/2019
k čerpanie výzvy

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Čerpanie všetkých výziev, ktoré boli vyhlásené.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p.  Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                

PROTI: 0
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ZDRŽALI SA: 0

K bodu 8 programu OZ:

Rôzne:

1.             Starosta obce informoval prítomných poslancov o orezanie lipy, ktorá sa nachádza
za domom s. č. 13 par. č. 103.

Uznesenie č. 6 /2019
k orezaniu lipy 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Orezanie lipy za domom s. č. 13 a tuje na miestnom cintoríne v obci Ardanovce.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                  

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

2.             Starosta obce informoval prítomných poslancov o dopravnom značení na obecných
komunikáciách (dopravný pasport). 

Uznesenie č. 7/2019
k dopravnému značeniu na obecných komunikáciách

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Dopravné značenie na obecných komunikáciách (dopravný pasport). 
- Obecná komunikácia od kostola po dom s. č. 131 značená dopravnou značkou IP24a. 
- Obecná komunikácia od s. č. domu 112 značená dopravnou značkou P1, B2 po dom s.

č. 90 značená dopravnou značkou pri dome s. č. 90 B6, IP3b, B6, E12. 
- Od domu s. č. 65 po dom s. č. 57 značená dopravnou značkou P1, IP4, B6, E12.
- Od domu s. č. 49 po dom s. č. 33 značená dopravnou značkou IP24a, P1.
- Od domu s. č. 11 značená dopravnou značkou P1, IP24b, po dom s. č. 33 značená

dopravnou značkou P1.
- Od  domu  s.  č.  5  značená  dopravnou  značkou  P1,  B2  po  dom  s.  č.  13  značená

dopravnou značkou P1, IP3b.
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Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                  

3.             Starosta obce informoval prítomných poslancov o dočasnej skládke na umiestnenie
orezaných konárov pre občanov obce Ardanovce a nasledovný odvoz a likvidácia orezaných
konárov. Jedná sa len o konáre z orezaných stromov.

Uznesenie č. 8/2019
k umiestneniu orezaných konárov

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Umiestnenie orezaných konárov pre občanov obce Ardanovce.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                  

K bodu 9 programu OZ:

Diskusia

          Starosta obce otvoril diskusiu.
          V diskusii  sa o slovo prihlásil  p.  poslanec Rentmeister, ktorý sa pýtal  na voľne
pobehajúce psy po našej obci Ardanovce. Každý občan – majiteľ a držiteľ psa  je povinný si
svojho psa držať na svojom pozemku. Odchytené psy sa budú umiestňovať do útulkov. Po
zistení majiteľa dostane k náhrade škody. 

K bodu 10 programu OZ:

       Návrh na uznesenie

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

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                  

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

Záver

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 21:45 hod. ukončil
zasadnutie. 

       V Ardanovciach, dňa 21.02.2019

                                                                                                     Maroš Barta
                                                                                                     starosta obce

Overovatelia: 

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

Rozália Tomšejová  .....................................................

Zapisovateľka:

Veronika Horváthová  ..............................................
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 15.02.2019

1. Pozvánka.

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.02.2019.

3. Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2018.

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie január 2019 - jún 2019.
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