
OBEC  ARDANOVCE

Z á p i s n i c a
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného
dňa 29.11.2019 o 18:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

- 1 poslanec: Radka Kluková

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OcZ.
4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022.
6. Schválenie rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 – 2022.
7. Schválenie VZN obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny rok 2020.
8. Schválenie VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   
    stavebné odpady na kalendárny rok 2020.
9. Smernice obce Ardanovce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.
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K bodu1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia

5. riadne zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvoril a viedol Maroš Barta, starosta obce.
Starosta privítal poslancov OZ.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 4 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.
Za overovateľov zápisnice starosta obce Maroš Barta navrhol poslancov, p. Rentmeister, 
p. Krajčír.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov. 

Uznesenie č. 49/2019
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 podaní  projektu
Environmentálneho fondu na traktorovú kosačku a kompostéry. Čaká sa na schválenie.

K bodu 4 programu OZ:

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 50/2019
schválenie programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:
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Schvaľuje:

Program piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.

Hlasovanie:

ZA: 4
(  p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)                                                         

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:

Stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce  Ardanovce  k     návrhu  rozpočtu  obce
Ardanovce na roky 2020 – 2022

Starosta  obce  Maroš  Barta  prenechal  slovo  hlavnej  kontrolórke p.  Ing.  Mokráňovej  aby
prítomných poslancov oboznámila o vypracovanom stanovisku k návrhu rozpočtu v zmysle §
18  f,  odsek  1,  písm.  c)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom riadení  v  znení  neskorších
predpisov.

Uznesenie č. 51/2019
k Stanovisku hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na roky

2020 - 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 tvorí
prílohu tejto zápisnice.

K bodu 6 programu OZ:

Rozpočet obce Ardanovce na roky 2020 - 2022

 Starosta  obce  požiadal  prítomných  poslancov  o svoje  návrhy  a otázky  k  rozpočtu  obce
Ardanovce. Žiaden poslanec nemal pripomienky.

Uznesenie č. 52/2019
k Rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 - 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:
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Schvaľuje:

Rozpočet obce Ardanovce na roky 2020 - 2022.
Rozpočtu obce Ardanovce na roky 2020 – 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 4
( 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

Starosta  obce  Maroš  Barta  požiadal  prítomných  poslancov  aby  predniesli  svoje  návrhy.
Žiaden poslanec nemal pripomienky. Starosta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie.

Uznesenie č. 53/2019
k VZN obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny rok 2020

Schvaľuje:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Ardanovce o miestnych daniach na kalendárny
rok 2020, 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
tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 4
( 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

Starosta obce Maroš Barta požiadal poslancov aby predniesli svoje návrhy. Žiaden poslanec
nemal pripomienky. Starosta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie.
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Uznesenie č. 54/2019
k VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na kalendárny rok 2020

Schvaľuje:

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

Hlasovanie:

ZA: 4
( p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)                                                          

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 9 programu OZ:

Smernice obce Ardanovce v     tomto znení:

a)      Smernica č. 3/2019 o     postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Starosta obce Maroš Barta dal poslancom Smernicu k nahliadnutiu. Informoval, že zákon č.
54/2019  Z.  z.  obci  ukladá  povinnosť  mať  predmetnú  smernicu  vypracovanú.  Hlavná
kontrolóra dodala, že daná smernica je ak má niekto podozrenie, že sa deje korupcia na úrade,
má možnosť to nahlásiť. Musí byť schránka umiestnená na OÚ dostupná verejnosti, zákonná
povinnosť. Požiadal poslancov aby hlasovali. Žiaden poslanec nemal pripomienky. 

Uznesenie č. 55/2019
Smernica č. 3/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Schvaľuje:

Smernicu č. 3/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 
Smernicu č. 3/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 

Hlasovanie:

ZA: 4
( p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)                                                          

PROTI: 0
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ZDRŽALI SA: 0

b)     Smernica č. 4/2019 pre vedenie účtovníctva a     obehu účtovných dokladov
obce Ardanovce 

Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov, že dané Smernice dostali spolu s pozvánkou
na OZ. Zároveň požiadal poslancov aby hlasovali. Žiaden poslanec nemal pripomienky. 

Uznesenie č. 56/2019
Smernica č. 4/2019  pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov obce

Ardanovce
Schvaľuje:

Smernicu č. 4/2019 pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov obce Ardanovce. 
Smernicu č. 4/2019 pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov obce Ardanovce 
tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 4
( p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)                                                          

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

c)      Smernica  č.  5/2019  pre  vedenie  pokladne  a     pokladničnej  agendy  obce
Ardanovce 

Uznesenie č. 57/2019
Smernica č. 5/2019  pre vedenie pokladne a pokladničnej agendy obce

Ardanovce

Schvaľuje:

Smernicu č. 5/2019 pre vedenie pokladne a pokladničnej agendy obce Ardanovce. 
Smernicu  č.  5/2019  pre  vedenie  pokladne  a pokladničnej  agendy  obce  Ardanovce  tvorí
prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 4
( p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)                                                          

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
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d)     Smernica č. 6/2019 pracovný poriadok zamestnancov obce Ardanovce 

Uznesenie č. 58/2019
Smernica č. 6/2019 pracovný poriadok zamestnancov obce Ardanovce

Berie na vedomie:

Smernicu č. 6/2019 pracovný poriadok zamestnancov obce Ardanovce. 
Smernicu  č.  6/2019 pracovný poriadok zamestnancov obce  Ardanovce  tvorí  prílohu tejto
zápisnice.

e)      Smernica č. 7/2019 organizačný poriadok Obecného úradu Ardanovce 

Uznesenie č. 59/2019
Smernica č. 7/2019 organizačný poriadok Obecného úradu Ardanovce

Berie na vedomie:

Smernicu č. 7/2019 organizačný poriadok Obecného úradu Ardanovce. 
Smernicu  č.7/2019  organizačný  poriadok  Obecného  úradu  Ardanovce  tvorí  prílohu  tejto
zápisnice.

f) Smernica č. 8/2019 zásady odmeňovania zamestnancov obce Ardanovce

Uznesenie č. 60/2019
Smernica č. 8/2019 zásady odmeňovania zamestnancov obce Ardanovce

Berie na vedomie:

Smernicu č. 8/2019 zásady odmeňovania zamestnancov obce Ardanovce. 
Smernicu č. 8/2019 zásady odmeňovania zamestnancov obce Ardanovce tvorí prílohu tejto
zápisnice.

g) Smernica č. 9/2019 zásady odmeňovania poslancov OZ v Ardanovciach

Uznesenie č. 61/2019
Smernica č. 9/2019 zásady odmeňovania poslancov OZ v Ardanovciach

Berie na vedomie:

Smernicu č. 9/2019 zásady odmeňovania poslancov OZ v Ardanovciach. 
Smernicu č. 9/2019 zásady odmeňovania poslancov OZ v Ardanovciach tvorí prílohu tejto
zápisnice.
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K     bodu 10 programu OZ:

Rôzne:

1.                  Starosta obce Maroš Barta informoval o novej výzve z Environmentálneho
fondu ohľadom kanalizácií  obce  do  2000 obyvateľov. Projekt  je  vypracovaný.  P. Krajčír
dodal, spravili sa nové cesty, ideme do kanalizácie? Starosta odpovedal, nie som si istý či
každá obec dostane dotácie. Starosta navrhol počkať.

Uznesenie č. 62/2019
k výzve z Environmentálneho fondu ohľadom kanalizácie 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

Berie na vedomie:

Výzvu z Environmentálneho fondu na kanalizáciu.

2.                Starosta obce informoval poslancov, že zmluva na Kamerový systém v obci
Ardanovce je podpísaná na sumu 5.000,- € a 20 % je finančná spoluúčasť obce na financovaní
projektu.  Taktiež  je  spravené  verejné  obstarávanie  (VO).  Obci  boli  doručené  3  cenové
ponuky.  Starosta  poslancom  prečítal  všetky  cenové  ponuky  a poslanci  vybrali  firmu
s najnižšou cenovou ponukou od firmy Elemont. Hlavná kontrolórka sa spýtala, kedy obec
podpíše zmluvu? Starosta odpovedal, po zastupiteľstve. Ďalej dodala či obec dodržiava zákon
o verejnom obstarávaní (VO), to znamená či je obec prihlásená na úrade pre VO a zverejňuje
zmluvy,  súhrnné  správy.  Starosta  odpovedal,  áno  obec  zverejňuje  zmluvy.  Starosta
skonštatoval,  že  obec  musí  postupovať  podľa  projektovej  dokumentácie.  V obci  budú
umiestnené 3 kamery.

Uznesenie č. 63/2019
Kamerový systém v obci Ardanovce

Schvaľuje:

Najnižšiu cenovú ponuku na Kamerový systém od firmy Elemont.

Hlasovanie:

ZA: 4
( p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0                         
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K bodu 11 programu OZ:

Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu.
V diskusii  sa o slovo prihlásil  p.  Rentmeister a navrhol poslancom aby schválili  starostovi
odmenu. Poslanci navrhli a odsúhlasili sumu 200,- € brutto.
P. Ondrejková  sa  spýtala  na  zámenu  pozemku.  P. Jaroslav  Leitner  je  momentálne  mimo
Slovenska,  podal návrh na OÚ, s ktorým boli poslanci oboznámení na 4. riadnom zasadnutí,
uznesením  č.  48/2019.  Vlastník  p.  Helbich  bol  oboznámený  ústne  starostom  obce.  P.
Ondrejková dodala, či  je obec si vedomá, že vedú cez pozemok elektrické siete? Starosta
odpovedal, že siete sú  na obecnom pozemku. nie sú pod cestou. P. Leitner bude zameriavať
pozemkov  na  svoje  vlastné  náklady.  Zámena  pozemkov  sa  presúva  do  budúceho
zastupiteľstva.
P. Ondrejková sa spýtala na čistenie kanála pri Káčerovi. Starosta odpovedal, že cestári mali
prísť vyčistiť kanál ale do dnešného dňa tak neurobili.

Uznesenie č. 64/2019
Odmena starostovi obce Ardanovce

Schvaľuje:

Odmenu starostovi vo výške 200,- € brutto.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová)                                                                                   

PROTI: 1
( p. Ondrejková)

ZDRŽALI SA: 0                      

K bodu 12 programu OZ:

Návrh na uznesenie

       Starosta obce predložil poslancom OZ návrhy na uznesenie,  ktoré boli  jednohlasne
schválené.

Hlasovanie:

ZA: 4
( p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)                                                          

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
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K bodu 14 programu OZ:

Záver

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:05 hod. ukončil
zasadnutie.

V Ardanovciach, dňa 03.12.2019

                                                                                                    Maroš Barta
                                                                                                     starosta obce
Overovatelia: 

Peter Krajčír ..............................................

Tomáš Rentmeister ....................................................

Zapisovateľka:

Veronika Horváthová  ..............................................

10



Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 08.11.2019

1. Pozvánka.

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2019.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce  k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022.

4. Rozpočet obce Ardanovce na roky 2020 - 2022.

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

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

7. Cenové ponuky na kamerový systém.

 8. Zmluva č. 157/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR n a rok 2019 na 
     zabezpečenie úloh prevencie kriminality
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