
OBEC  ARDANOVCE

U z n e s e n i 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

Uznesenie č. 32/2019
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

Uznesenie č. 33/2019
schválenie programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Čerpanie rozpočtu za 3 Q  2019.

1



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.

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny
rok 2020-návrh.

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

stavebné odpady na kalendárny rok 2020-návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020-návrh.

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

rok 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

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

Uznesenie č. 39/2019
k Správe o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Ardanovce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:
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Berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Ardanovce.

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€.

Uznesenie č. 41/2019
Silvester 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

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

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.

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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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.

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.

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Výzvu, ktorú poslal OÚ p. Gabriele Slamovej.

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Najnižšiu cenovú ponuku na správu a údržbu PC.
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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.

V Ardanovciach dňa 18.11.2019

                                                                                                         Maroš Barta
                                                                                                          starosta obce
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