
OBEC  ARDANOVCE

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

Uznesenie č. 1/2018
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Berie na vedomie:

Určenie zapisovateľky a overovateľov 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.

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.
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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.

Uznesenie č. 5/2018
príhovor novozvoleného starostu

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Berie na vedomie:

Príhovor novozvoleného starostu obce Ardanovce.

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.

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.
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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.

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

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

Uznesenie č. 11/2018
zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

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

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

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

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

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.

Uznesenie č. 15/2018
k organizácií Sv. Mikuláša

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

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

Uznesenie č. 17/2018
Štefanský turnaj v stolnom tenise 

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

Štefanský turnaj v stolnom tenise.

Uznesenie č. 18/2018
Pasport miestnych komunikácií

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce:

Schvaľuje:

Pasport miestnych komunikácií a plán dopravného značenia. 

V Ardanovciach dňa 28.11.2018

                                                                                                         Maroš Barta
                                                                                                          starosta obce
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