
OBEC  ARDANOVCE

Z á p i s n i c a
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného
dňa 08.11.2019 o 18:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach

Prítomní:

- starosta obce Ardanovce Maroš Barta
- 5 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny
- zapisovateľka Veronika Horváthová
- hlavná kontrolórka obce Ardanovce Ing. Eva Mokráňová
- účtovníčka obce Ardanovce Monika Kmeťová

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 3 Q 2019.
6. Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 – 2022.
7. Schválenie VZN obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny rok 2020-návrh.
8. Schválenie VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   
    stavebné odpady na kalendárny rok 2020-návrh.
9. Sadzobník – úhrady za poskytované služby obcou Ardanovce na kalendárny rok 2020.
10. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.

K bodu1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia

4. riadne zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvoril a viedol Maroš Barta, starosta obce.
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Starosta privítal poslancov OZ.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

K bodu 2 programu OZ:

Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Horváthovú, zamestnanca obce.
Starosta  sa  z prítomných  poslancov  spýtal  kto  chce  byť  overovateľom,  prihlásila  sa p.
Ondrejková. 
Za overovateľov zápisnice starosta obce Maroš Barta navrhol poslancov, p. Ondrejkovú, p.
Tomšejovú.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov. 

Uznesenie č. 32/2019
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

K bodu 3 programu OZ:

Plnenie uznesení z     minulého zasadnutia OcZ

Starosta obce Maroš Barta  informoval  prítomných poslancov o splnení  úloh z posledného
OZ .  Bolo  konštatované,  že  úlohy  boli  splnené  okrem  Uznesenia  č.  26/2019  Projekt  na
rekonštrukciu  zastávky  na  Dvorci  a v  Ardanovciach,  projekt  je  vypracovaný,  stavebné
povolenie má obec vydané od príslušného stavebného úradu ale výzva nebola ešte vyhlásená.
Uznesenie  č.  29/2019  Výber  nových  nájomníkov  na  obecné  byty  -  byty  sú  pridelené,
nájomcovia  platia.  P. Kanalášová  má  trvalý  pobyt  v Ardanovciach  a rodina  Krajáčová  si
prehlási trvalý pobyt do konca mesiaca november z dôvodu, že momentálne sa nachádzajú
mimo Slovenska.
Uznesenie č. 30/2019 Nájom pozemku – zmluva je podpísaná oboma zmluvnými stranami.

K bodu 4 programu OZ:

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 33/2019
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schválenie programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2019

Starosta obce Maroš Barta dal poslancom slovo aby sa vyjadrili k čerpaniu rozpočtu za 3 Q
2019. Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2019 dostali poslanci spolu s pozvánkou na OZ. O slovo sa
prihlásila  poslankyňa p.  Ondrejková,  ktorá  sa  spýtala  či  p.  Kanalášová zaplatila  finančnú
zábezpeku za nájomný obecný byt nakoľko to nie je v príjmoch. Starosta odpovedal, že p.
Kanalášová zaplatila hneď ako bola podpísaná zmluva a dodal, že ešte to nebolo prevedené
medzi bankové účty. Ďalej chcela vysvetliť položku 01.1.1 635006 Budov, objektov alebo ich
častí.  Starosta  vysvetlil,  že ide o opravu priestorov obecného úradu. Ďalej  položku 01.1.1
637004  Verejné  obstarávanie.  Danú  položku  vysvetlil  starosta  obce,  že  ide  o verejné
obstarávanie  na  opravu  priestorov  obecného  úradu.  Položku  01.1.1  637005 Vypracovanie
žiadosti  -  projekty,  externý  manažment.  Starosta  vysvetlil,  že  ide  o doplatenie  splátky
spoločnosti  PROUNION  za  externý  manažment  a projekt  na  obecné  komunikácie.  P.
Ondrejková dodala citujem: „že by bolo dobré do budúcna keď sa bude nejaký projekt robiť
dohodnúť sa firmou,  že by sa do zmluvy dalo,  že nám nebudú fakturovať  za projektovú
dokumentáciu keď nedostaneme peniaze, nebudeme úspešný“. P. poslanec Krajčír sa spýtal na
autobusové zástavky, na ktoré sa spravila  zmluva na 30 r.,  koľko nás bude stáť zmluva?
Starosta odpovedal 1 €. Schválené uznesenie č. 30/2019. Starosta obce požiadal prítomných
poslancov o hlasovanie.

Uznesenie č. 34/2019
k Čerpaniu rozpočtu za 3 Q 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2019.
Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie:
ZA: 5
(p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 6 programu OZ:

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 - 2022

Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov, že z bodu Rôzne sa presúva Návrh rozpočtu
obce  Ardanovce  na  roky  2020  –  2022  na  bod  č.  6  v programe  OZ.  Starosta  požiadal
prítomných poslancov o svoje návrhy a otázky k návrhu rozpočtu  obce  Ardanovce.  Návrh
rozpočtu obce Ardanovce dostali poslanci spolu s pozvánkou na OZ. Žiaden poslanec nemal
pripomienky.

Uznesenie č. 35/2019
k Návrhu rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 - 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 - 2022.
Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 – 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 7 programu OZ:

Schválenie VZN obce Ardanovce o     miestnych daniach na kalendárny rok 2020-
návrh

Starosta obce Maroš Barta informoval prítomných poslancov o pracovnom stretnutí, ktorého
sa  zúčastnili  poslanci  p.  Kluková,  p.  Tomšejová,  p.  Rentmeister.  P.  Ondrejková  bola
neprítomná z dôvodu PN a   p. Krajčír bol v práci. Starosta obce požiadal poslancov aby sa
vyjadrili. O slovo sa prihlásila p. Ondrejková, citujem: „že nemám sa k čomu nakoľko som
nič  nedostala“.  P. Ondrejková  navrhla  posielanie  pozvánky na  OZ elektronicky. Poslanci
súhlasili so zasielaním pozvánok na OZ e-mailom. Starosta požiadal poslancov aby dali svoje
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návrhy  na  úpravu  VZN.  Poslanci  Všeobecne  záväzné  nariadenie  o miestnych  daniach  na
území obce Ardanovce zmenili o zvýšenie o 10% pre FO, zvýšenie o 20 % pre PO.

Uznesenie č. 36/2019
k VZN obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny rok 2020-návrh

Schvaľuje:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny
rok 2020-návrh, ktorým sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 o miestnych daniach
na území obce Ardanovce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny rok 2020-
návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 8 programu OZ:

Schválenie VZN obce Ardanovce o     miestnom poplatku za komunálne odpady
a     drobné stavebné odpady  na kalendárny rok 2020-návrh

Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov o pracovnom stretnutí, na ktorom prítomný
poslanci navýšili sumu na 15,00 € na osobu. P. Krajčír pripomienkoval prečo musí byť obec
v strate? Starosta  vysvetlil,  že  spoločnosť,  ktorá zabezpečuje vývoz odpadu spravila  novú
kvótu bude závisieť od toho koľko sa vytriedi odpadu. Čím viac sa vytriedi tým bude menšia
cena na skládke. Navrhovaná suma pre rok 2020 na jednu osobu a kalendárny deň 0,04109 €
(15,00 €) a za tento poplatok dostane fyzická osoba 8 ks žetónov. Ďalšie žetóny si môže FO
môže dokúpiť za 2 € za 1 ks žetónu. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba na jednu
osobu a kalendárny deň 0,11 € (40,00 €) a za tento poplatok dostane 12 ks žetónov. Fyzické
osoby, ktoré nemajú trvalý ani prechodný pobyt, majú v obci nehnuteľnosť a zdržiavajú sa
viac ako 30 dní 3 € za 1 ks žetónu.

Uznesenie č. 37/2019
k VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na kalendárny rok 2020-návrh

Schvaľuje:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020-návrh, ktorým sa ruší Všeobecné
záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.
1/2017.
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné  stavebné  stavebné  odpady  na  kalendárny  rok  2020-návrh  tvorí  prílohu  tejto
zápisnice.
Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 9 programu OZ:

Sadzobník – úhrady za poskytované služby obcou Ardanovce na kalendárny rok
2020

Zmena oproti roku 2017 je v sadzbe za Prenájom obradného miesta - Dom smútku v sume
15,00  €,  Predaj  tovarov  a ponuka  služieb  v sume  50,00  €/1  deň,  Prednášky  spojené
s predajom v sume 50,00 €/1 deň, Tanečné zábavy, diskotéky, ples v sume 100,00 €/1 deň,
Rodinné oslavy + svadba pre osoby s trvalým pobytom v sume 40,00 €/1 deň a pre osoby bez
trvalého pobytu v sume 90,00 €/1 deň, Prenájom vybavenia KD pre osoby s trvalým pobytom
v sume 20,00 €/1 deň a pre  osoby bez  trvalého pobytu v sume 30,00 €/1 deň,  sadzby za
smetnú nádobu, ktorá je v plnej výške obstarávacej ceny  smetnej nádoby.

Uznesenie č. 38/2019
k Sadzobníku – úhrady za poskytované služby obcou Ardanovce na  kalendárny

rok 2020

Schvaľuje:

Sadzobník – úhrady za poskytované služby obcou Ardanovce na kalendárny rok 2020. 
Sadzobník – úhrady za poskytované služby obcou Ardanovce na kalendárny rok 2020 tvorí 
prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K     bodu 10 programu OZ:

Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce

Starosta obce Maroš Barta prenechal slovo p. hlavnej kontrolórke aby prítomných poslancov
oboznámila  o  správe  o  výsledku  kontroly  hlavnej  kontrolórky  obce  Ardanovce.  Ing.
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Mokráňová prečítala Správu o výsledku kontroly v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o
finančnej kontrole a audite.

Uznesenie č. 39/2019
k Správe o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

Berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce.
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 11 programu OZ:

Rôzne:

1.              Starosta obce informoval 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 06.12.2019 (piatok od 17.00 hod).

Uznesenie č. 40/2019
k organizácií Sv. Mikuláša

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

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 informoval poslancov o blížiacom sa Silvestri 2019. Poslanci
po diskusii schválili sumu 50 € na nákup ohňostroja a 50 € prípitok šampanské.

Uznesenie č. 41/2019
Silvester 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:
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Schvaľuje:

Sumu 50,- € - ohňostroj, 50,- € - šampanské.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

3.                      Starosta obce navrhol 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. 42/2019
nákup potravín dôchodcom nad 70 rokov

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

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

4.                      Starosta obce dal poslancov k nahliadnutiu Smernice obce Ardanovce. P.
Ondrejková sa spýtala, či by sa nemohli Smernice poslať e-mailom. Smernice sa elektronicky
odošlú poslancom aby sa s nimi mohli oboznámiť.

Uznesenie č. 43/2019
Smernice obce Ardanovce

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Smernice sa odkladajú do budúcej schôdze na schválenie nakoľko všetci poslanci neboli so
smernicami oboznámení.
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5.                       Starosta obce informoval poslancov o žiadosti ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok
na stravu pre deti vo výške 0,20 Eur na dieťa a deň v školskom roku 2019/2020. Žiadosť sa
schvaľuje každý rok.

Uznesenie č. 44/2019
k žiadosti ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok na stravu

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Žiadosť o príspevok na stravu.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

6.                   Starosta oboznámil poslancov o  sťažnosti p. Kataríny Buchovej na stavebný
úrad  Ardanovce  z dôvodu  prieťahov  v kolaudačnom  konaní.  OÚ  Ardanovce  si  svoju
povinnosť splnil. Zápis z vyrozumenia jednania je založený v spise.

 
Uznesenie č. 45/2019

k sťažnosti p. Kataríny Buchovej

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Oboznámenie poslancov so sťažnosťou p. Kataríny Buchovej.

7.                     Starosta oboznámil poslancov o výzve, ktorú OÚ Ardanovce poslal p. Gabriele
Slamovej,  ohľadom vypúšťania žumpy do obecnej  kanalizácie.  Spis si  vyžiadala  Okresná
prokuratúra. Momentálne je spis na Okresnej prokuratúre z ktorého nemáme vyjadrenie.

Uznesenie č. 46/2019
k výzve p. Gabriele Slamovej

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:
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Výzvu, ktorú poslal OÚ p. Gabriele Slamovej.

8.                     Starosta oboznámil poslancov o kontrole na OÚ Ardanovce o ochrane
osobných údajov (GDPR).  Požiadavka kontroly bola  na technika PC,  ktorého obec nemá
zazmluvneného. Obci boli doručené 3 cenové ponuky. Poslanci rozhodli pre firmu s najnižšou
cenovou ponukou.

Uznesenie č. 47/2019
ku kontrole GDPR – technik PC

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Najnižšiu cenovú ponuku na správu a údržbu PC.

9.                          Starosta informoval poslancov o  žiadosti p. Jaroslava Leitnera, ktorý žiada
zameniť par. č. 219/1, 219/2 ktoré má vo svojom vlastníctve a sú umiestnená vedľa bytovky
v Ardanovciach s obecnou parcelou č. 73/1 – vjazd k jeho pozemkom. Poslanci sa vyjadrili,
že sa musia osloviť vlastníci okolitých parciel a keď budú súhlasiť s odpredajom, obec môže
vykonať zámenu pozemku, ktoré nám budú slúžiť na výstavbu bytovky.

Uznesenie č. 48/2019
k zámene pozemkov

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Musia sa  osloviť všetci  vlastníci  okolitých parciel  a ak budú súhlasiť  s odpredajom, obec
môže vykonať zámenu pozemkov.

K bodu 12 programu OZ:

Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu.
V diskusii sa o slovo prihlásila p. Ondrejková  a dodala, že po obci sa voľne pohybuje čierny
pes a upozornila na pálenie obyvateľov na dedine z ktorého sa valí  dym. Poslanci  žiadali
o písomné vyzvanie majiteľa psa. 
Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie sa aby sa obec mohla zapojiť do vyhlásenej výzvy k
z environmentálneho fond na rok 2020 program obnovy dediny -  činnosť POD1. Poslanci
súhlasili aby sa obec zapojila do programu obnova dediny – činnosť POD1. 

K bodu 13 programu OZ:

Návrh na uznesenie
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       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 14 programu OZ:

Záver

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 20:50 hod. ukončil
zasadnutie.

V Ardanovciach, dňa 18.11.2019

                                                                                                    Maroš Barta
                                                                                                     starosta obce
Overovatelia: 

Ľubomíra Ondrejková..............................................

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

Zapisovateľka:

Veronika Horváthová  ..............................................
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 08.11.2019

1. Pozvánka.

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.11.2019.

3. Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2019.

4. Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 - 2022.

5. Návrh VZN obce Ardanovce č. 1/2019 o miestnych daniach na území obce Ardanovce na   
    kalendárny rok 2020.

6. Návrh VZN obce Ardanovce č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady   
    a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020. 

7.  Sadzobník – úhrady za poskytované služby obcou Ardanovce na rok 2020.

8. Správa o výsledku kontroly v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
    a audite.

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie júl 2019 – december 2019.

10. Žiadosť o príspevok na stravu.

11. Sťažnosť p. Kataríny Buchovej.

12. Výzva OÚ p. Gabriele Slamovej.

13. Cenové ponuky na správu a údržbu PC.
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