
Zápisnica 
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 13.11.2016 v nedeľu o 17.00 hod 

v miestnosti obecného úradu. 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o žiadosti o nové voľby. 

4. Určenie odmeny zástupcu starostu. 

5. Zriadenie komisie pre inventarizáciu majetku obce. 

6. Oznámenie o vzdaní sa funkcie kontrolóra obce. 

7. Odpredaj majetku obce. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Návrh na uznesenie. 

11. Záver. 

 

1. 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. Prečítal prítomným 

návrh programu a spýtal sa na prípadne pripomienky alebo doplnky k programu.  

Hlasovanie za navrhnutý program: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn. č. 55/20016 

OZ schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva. 

 

2. Za overovateľov zápisnice  navrhol zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  pani  Gabrielu Slamovú a pán 

Jozefa Kozáka a za zapisovateľa zápisnice Maroš Barta. 

Hlasovanie za overovateľov a zapisovateľa zápisnice  : 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn. č.56/2016 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Jozef Kozák a Gabriela Slamová. 

 

 

3. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  podal informáciu, že vzhľadom na vzniknutú situáciu v obci ohľadom 

štatutárnych orgánov v obci, bola dňa 10.11.2016, zaslaná Žiadosť o doplňujúce voľby.  

Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 

 



4. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  predložil Návrh na určenie odmeny zástupcu starostu.  Podľa Zákona  

Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest č. 253/1994 Zb., starosta obce do 500 obyvateľov má nárok na odmenu, ktorá je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky
7
) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 

ods. 6. Násobok v tomto prípade činí 1,49. Zástupcovi starostu sa navrhuje 50% úväzok.  

Hlasovanie za návrh odmeny zástupcu starostu: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn. č.57/2016 

Odmena zástupcu starostu obce sa stanovuje vo výške 50% úväzku, s účinnosťou od 01.01.2017. 

 

5. Vzhľadom k tomu, že pani Ľubomíra Ondrejková dňa 15.11.2016 neodovzdala riadne svoju funkciu a neprebehla 

fyzická inventarizácia a riadne odovzdanie agendy obecného úradu Ardanovce, zástupca starostu obce navrhol 

ustanovenie komisie pre inventarizáciu majetku obce, ktorá bude vykonaná do 17.12.2016. 

Za členov komisie boli navrhnutí: Jozef Kozák, Gabriela Slamová, Maroš Barta a Peter Banák. 

Hlasovanie za návrh inventarizačnej komisie a konanie inventúry: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uzn. č.58/2016 

Schvaľuje sa zriadenie komisie pre inventarizáciu a vykonanie inventúry majetku obce , ktorá bude 

vykonaná do 17.12.2016 

 

6. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  podal informáciu, že  ku dňa 24.10.2016 sa vzdala funkcie kontrolóra 

obce Oľga Tomanová.  

Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 

 

7. Zástupca starostu a poslanec Maroš Barta  predložil návrh na odpredaj osobného motorového vozidla Škoda 

Felicia, ŠPZ TO921DA. Obec má vo vlastníctve dva automobily, pre obec je vlastníctvo dvoch automobilov 

nerentabilné, nakoľko sa doteraz na plno využívalo len jedno z nich a to osobné motorové vozidlo Kia cee´d ŠPZ 

TO  020 DM. 

Hlasovanie za návrh odpredaja majetku obce: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uzn. č.59 /2016 

Schvaľuje sa odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Felicia, ŠPZ TO921DA formou priameho 

predaja. 

 

8. Rôzne: 

1. Návrh Mesta Piešťany na finančné vysporiadanie medzi Mestom Piešťany, ako poskytovateľom 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a našou obcou. Výška 

príspevku je 6,00 €/mesiac/dieťa. 

Hlasovanie za návrh Mesta Piešťany:: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f2213542


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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uzn. č.60 /2016 

Schvaľuje sa návrh Mesta Piešťany na finančné vysporiadanie medzi Mestom Piešťany, ako 

poskytovateľom finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času 

a našou obcou vo výške 6,00 €/mesiac/dieťa. 

 

2. Žiadosť o výrub stromov č.336/2016 zo dňa 06.09.2016 podanú Petrom Urminským. 

Hlasovanie za schválenie výrubu stromov: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uzn. č.61/2016 

Schvaľuje sa žiadosť o výrub stromov č.336/2016 zo dňa 06.09.2016 podanú Petrom Urminským. 

 

3. Organizovanie Mikuláša v obci dňa 10.12.2016 s výškou príspevku obce 250,-€. 

Hlasovanie za organizáciu Mikuláša v obci: 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uzn. č.62/2016 

Schvaľuje sa organizovanie Mikuláša v obci dňa 10.12.2016 v Kultúrnom dome obce Ardanovce. 

 

4. Vianočný príspevok pre dôchodcov pre rok 2016, ktorý dovŕšili v roku 2016 vek 70 rokov, 7,-€/osoba, 

ktorý si budú môcť uplatniť formou nákupu potravín a drogérie v predajni FRESH Ardana. 

Hlasovanie za Vianočný príspevok pre dôchodcov nad 70 rokov 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uzn. č.63/2016 

Schvaľuje sa vianočný príspevok pre dôchodcov pre rok 2016. 

 

Ardanovce, 13.11.2016        Zapísal: Maroš Barta 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Jozef Kozák 

 

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

 

Gabriela Slamová 

 

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

 



 

U z n e s e n i a 
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo zo dňa 13.11.2016 o 17 hod  v miestnosti 

Obecného úradu. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenia: 

 

Uzn. č. 55/20016 

OZ schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva. 

 

Uzn. č.56/2016 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Jozef Kozák a Gabriela Slamová. 

 

Uzn. č.57/2016 

Odmena zástupcu starostu obce sa stanovuje vo výške 50% úväzku, s účinnosťou od 01.01.2017. 

 

Uzn. č.58/2016 

Schvaľuje sa zriadenie komisie pre inventarizáciu a vykonanie inventúry majetku obce , ktorá bude 

vykonaná do 17.12.2016 

 

Uzn. č.59 /2016 

Schvaľuje sa odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Felicia, ŠPZ TO921DA formou priameho 

predaja 

 

Uzn. č.60 /2016 

Schvaľuje sa návrh Mesta Piešťany na finančné vysporiadanie medzi Mestom Piešťany, ako 

poskytovateľom finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a našou obcou 

vo výške 6,00 €/mesiac/dieťa. 

 

Uzn. č.61/2016 

Schvaľuje sa žiadosť o výrub stromov č.336/2016 zo dňa 06.09.2016 podanú Petrom Urminským. 

 

Uzn. č.62/2016 

Schvaľuje sa organizovanie Mikuláša v obci dňa 10.12.2016 v Kultúrnom dome obce Ardanovce. 

 

Uzn. č.63/2016 

Schvaľuje sa vianočný príspevok pre dôchodcov pre rok 2016. 

 

 

Ardanovce, 13.11.2016 

 

         Maroš Barta 

         zástupca starostu 

 

 

 

 



 

PREZENČNÁ LISTINA 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 13.11.2016 o 17.00 hod  v miestnosti 

Obecného úradu. 

 

 

Prítomní: 

 

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

 

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

 

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

 


