
Z á p i s n i c a 
z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
17.8.2015 o 18.30  hod. v miestnosti obecného úradu. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 1. Otvorenie. 
      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
      3. Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva úmrtím a vyhlásenie  
                    nových doplňujúcich volieb. 
      4. Návrh na uznesenie. 
       5. Záver.        
 
 

1. Starostka obce privítala prítomných poslancov a skonštatovala, že prítomní sú 
štyria poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné. K programu z prítomných 
nemal nikto pripomienky ani doplnky. 
Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané z dôvodu úmrtia poslanca pána 
Eduarda Ondrejku. Na výzvu starostky si prítomní poslanci minútou ticha uctili 
pamiatku pána Eduarda Ondrejku. 

2. Za overovateľov zápisnice starostka navrhla poslancov Jaroslava Ondrejku 
a Gabrielu Slamovú, za zapisovateľa poslanca Jozefa Kozáka. 

3. Starostka obce informovala prítomných, že mandát poslanca p. Eduarda 
Ondrejku zanikol podľa par. 25, ods. 2, písm. j)  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa par. 51, ods. 1 zákona 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov, ak sa uprázdni mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje 
na jeho miesto náhradník. Keďže nie je žiaden náhradník Obec Ardanovce musí 
požiadať o vyhlásenie nových doplňujúcich volieb.  
Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

4. Starostka obce prečítala prítomným návrh na uznesenie, ktorý bol jednohlasne 
schválený. 

5. Starostka poďakovala prítomným  za účasť a ukončila zasadnutie. 
 

 
 
 
Ardanovce, 17.8.2015              zapísal: Jozef Kozák 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  ..................................................... 
 
    ..................................................... 
 



 
 

U z n e s e n i e 
z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
17.8.2015  v miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie: 
 
 
 
Uzn. č. 19 
- berie na vedomie zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach 

pána Eduarda Ondrejku, ktorý zomrel dňa 6.8.2015. 
 
 

Uzn. č. 20 
- konštatuje, že mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach p. Eduarda 

Ondrejku zanikol podľa par. 25, ods. 2, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 
Uzn. č. 21  
- konštatuje, že nie je náhradník na poslanca Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach 

a žiada o vyhlásenie nových doplňujúcich volieb. 
 
 
Uzn. č. 22 
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Jaroslava Ondrejku a Gabrielu Slamovú. 
 
 
 
 
 
Ardanovce, 17.8.2015       
 
 
 
 
 
         Ondrejková Ľubomíra 
               starostka obce 
 

 

 

 

 


