
OBEC  ARDANOVCE

Z á p i s n i c a
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce,  konaného
dňa 31.01.2020 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
- po 17 minutách sa dostavila poslankyňa Radka Kluková
- zapisovateľka Veronika Horváthová

Ospravedlnení:

- 1 poslanec: Tomáš Rentmeister

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OcZ.
4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
5. Čerpanie výziev.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver.

K bodu1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia

1. 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 3 poslanci OZ a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
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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. Ondrejková, p.
Tomšejová.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov. 

Uznesenie č. 1/2020
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  

1. Starosta  obce  Maroš  Barta  informoval  prítomných  poslancov  o plnení  uznesení
z minulého zasadnutia č. 51– 61/2019 - splnené.

2. Uznesenie  č.  62/2019  k výzve  z Environmentálneho  fondu  ohľadom  kanalizácie.
Poslanci sa dohodli, že pokiaľ nemá obec dostať peniaze naraz, kanalizácia sa riešiť
nebude.

3. Uznesenie č. 63/2019 Kamerový systém v obci Ardanovce je schválený. Do konca
marca musí byť dielo odovzdané. Koncom februára by mala firma začať pracovať.

4. Uznesenie č. 64/2019 Odmena starostovi obce Ardanovce. Odmena vyplatená nebola,
lebo nie je to v súlade so zákonom. Odmena sa nemôže schvaľovať. Schvaľovať sa
môže iba navýšenie platu.

Uznesenie č. 2/2020
zrušenie Uznesenie č. 64/2019 -  Odmena starostovi obce Ardanovce

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Zrušiť Uznesenie č. 64/2019 – Odmena starostovi obce Ardanovce.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Tomšejová )    
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PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 4 programu OZ:

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 3/2020
schválenie programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:

Čerpanie výziev

1.)  Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov o čerpaní výzvy v mesiaci marec z MF
SR na Dom smútku. Momentálne prebieha rokovanie medzi cirkvou a obcou. Cirkev nemá
vysporiadanú parcelu pod polovicou domu smútku. Preto je to zdĺhavé. Geometrický plán na
Dom smútku je vypracovaný. Geodet zameral  aj  cirkevnú parcelu.  Hlavný ekonóm cirkvi
musí spraviť zápis do katastra.  Starosta obce požiadal poslancov aby sa vyjadrili,  či  chcú
žiadať  peniaze  na  dom  smútku.  Poslanec  Krajčír  dodal,  či  sa  to  stihne  vyriešiť  s tými
papiermi? Starosta odpovedal, že ak sa to nestihne vyriešiť papierovo budeme žiadať peniaze
na iné. Poslankyňa Ondrejková sa spýtala, čo by sa tam opravovalo? Starosta odpovedal, že
záleží od financií, koľko obec dostane. P. Krajčír dodal, keby to nevyšlo? Starosta odpovedal,
že budeme riešiť situáciu v lete. Nakoľko Dom smútku je v katastrofálnom stave, potrebuje
opravu.  Starosta  vysvetlil  situáciu  ohľadom  čerpania  výziev  p.  Klukovej,  ktorá  sa
ospravedlnila za meškanie.

Uznesenie č. 4/2020
Čerpanie výziev – Dom smútku
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Čerpanie výzvy na Dom smútku.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

2.) Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov o rozbehnutom projekte na obecnú WiFi
sieť na verejných miestach. Obec môže získať finančný príspevok v maximálnej výške 15.000
Eur. Projekt je vypracovaný.

Uznesenie č. 5/2020
Čerpanie výziev - Obecná WiFi sieť

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Obecnú WiFi sieť na verejných miestach.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

3.) Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov o kamerovom systéme. Každý elektrický
stĺp nám musia schváliť elektrikári. Obec má možnosť v I. etape pripojiť kamery na obecné
stĺpy. Starosta sa spýtal poslancov, aby dali návrhy kam obec rozmiestni 3 kamery? Poslanci
rozhodli  umiestniť  prvú kameru na roh Kultúrneho domu (nad terasou),  druhú kameru za
Obecný úrad na stenu Kultúrneho domu, tretiu kameru na obecný pozemok súp. č. 13.

Uznesenie č. 6/2020
Čerpanie výziev - Kamerový systém

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
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Umiestnenie kamerového systému. Prvá kamera na roh Kultúrneho domu (nad terasou), druhá
kamera za Obecný úrad na stenu Kultúrneho domu, tretia kamera na obecný pozemok súp. č. 
13.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

4.)  Starosta obce Maroš Barta  informoval  obecné zastupiteľstvo,  že všetkým nájomníkom
končia dodatky k Zmluve o nájme bytu na obecnej bytovke. Starosta dodal, že nájomný vzťah
sa uzatvára na dobu určitú do 31.01.2022.  

Uznesenie č. 7/2020
Predĺženie dodatku k Zmluve o nájme bytu

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Predĺžiť všetkým nájomníkov dodatky k Zmluve o nájme bytu.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 6 programu OZ:

Rôzne:

1.                  Poslanec Krajčír navrhol poslancom spraviť prístrešok na parc. č. 183/2 pri
vstupe do kameňolomu, keď sa robia nejaké akcie na ihrisku. Vie zabezpečiť materiál ako
strešné laty, hrady, plechy, šróby aj svoju prácu. Starosta dodal, že je potrebné zo strany obce
získať povolenie od združenia urbáru. 

Uznesenie č. 8/2020
Prístrešok pri vstupe do kameňolomu

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
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Postaviť prístrešok pri vstupe do kameňolomu a upovedomiť združenie urbáru o plánovanej
výstavbe.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

2.                Starosta obce informoval poslancov o blížiacej sa akcii Dňa matiek, ktorá sa bude
konať dňa 10. mája 2020. Poslanci sa majú dohodnúť na programe. Poslanci si zobrali čas na
premyslenie a  na pracovnom stretnutí sa majú vyjadriť kto vystúpi na programe. Bude to
viazané na výšku poskytnutej dotácie z NSK.

Uznesenie č. 9/2020
Deň matiek

Schvaľuje:

Deň matiek, ktorá sa bude konať dňa 10. mája 2020.

Hlasovanie:

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

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0                         

K bodu 7 programu OZ:

Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu.
V diskusii  sa  o slovo  prihlásila  p.  Ondrejková,  ktorá  žiada  upozorniť  majiteľov  domov,
ktorým trčia  konáre  stromov zo  záhrad,  ktoré  zasahujú  do  cesty.  Ako sa to  bude riešiť?
Starosta odpovedal, že upozorní majiteľov aby si ich opílili.  Ďalej upozornila na nákladné
autá, stojace pri pozemku p. Bezekovej aby sa nákladné auto odstavilo viac na kraj pri plot
aby sa umožnil bezproblémový prejazd cez cestu alebo aby sa opravila cesta pri Pižových,
ktorá bude čím ďalej tým viac v horšom stave. Starosta odpovedal, že opraviť cestu nie je
jednoduché,  finančne  náročné.  Ondrejková  navrhla  vrecovaný asfalt.  Starosta  povedal,  že
treba zistiť cenu a technický postup práce a či je vhodný na daný podklad. Požiadal poslancov
aby zistili cenu za asfalt.
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K bodu 8 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

K bodu 9  programu OZ:

Záver

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:50 hod. ukončil
zasadnutie.

V Ardanovciach, dňa 05.02.2020

                                                                                                    Maroš Barta
                                                                                                     starosta obce
Overovatelia: 

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

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

Zapisovateľka:

Veronika Horváthová  ..............................................
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 31.01.2020

1. Pozvánka.

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.01.2020.
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