
OBEC  ARDANOVCE

Z á p i s n i c a
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce,  konaného
dňa 28.04.2020 o 18:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach

Prítomní:

- starosta obce Ardanovce Maroš Barta
- 3 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny
- zapisovateľka Veronika Horváthová

Ospravedlnení:

- 2 poslanci: Rozália Tomšejová, Peter Krajčír

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 4 Q 2019.
6. Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2020.
7. Žiadosť o zmenu parcely č. 215 z extravilánu obce Ardanovce na intravilán.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

K bodu1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia

2. 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 3 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.
Kluková.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov. 

Uznesenie č. 10/2020
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. 2/2020 - splnené.

2. Uznesenie  č.  4/2020 čerpanie  výzvy  na  Dom  smútku.  Obec  sa  zapojila,  projekt
podaný.  Vzhľadom  k momentálnej  situácií  súvisiacej  s COVID-19  ešte  nemáme
informáciu či bol projekt schválený.

3. Uznesenie č. 5/2020 čerpanie výzvy – Obecná WiFi sieť ešte nemáme informáciu či
bol projekt schválený.

4. Uznesenie  č.  6/2020  čerpanie  výzvy-  Kamerový  systém.  Starosta  informoval
poslancov,  že  je  potrebné  namontovať  informačné  tabuľky  po  obci  a oboznámiť
občanov obce a ľudí  prechádzajúcich cez obec Ardanovce o jej monitorovaní. 

5. Uznesenie č. 7/2020 – splnené.
6. Uznesenie  č.  8/2020  Prístrešok  pri  vstupe  do  kameňolomu.  Združenie  urbáru  pri

najbližšej schôdzi má právo sa vyjadriť či  súhlasí  s daným prístreškom. Zmluva je
stanovená, že združenie urbáru má právo sa ku všetkým zmenám vyjadriť.

7. Uznesenie  č.  9/2020  Deň  matiek.  Zmluvy  z VÚC  neprišli.  Akcia  Deň  matiek  je
zrušená z dôvodu momentálnej situácie súvisiacej s COVID-19.

K bodu 4 programu OZ:

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

2



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

Uznesenie č. 11/2020
schválenie programu obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Program druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister )                                                                             

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:

Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2019

Starosta  obce  Maroš  Barta  požiadal  prítomných  poslancov  aby  sa  vyjadrili  k čerpaniu
rozpočtu za 4 Q 2019, ktorí poslanci dostali spolu s pozvánkou. Poslankyňa p. Ondrejková
navrhla aby sa vysvetlenie k určitým položkám preložilo do ďalšej schôdze nakoľko nebola
na zasadnutí  OZ prítomná účtovníčka  obce Ardanovce.  Ostatní  2.  poslanci  nemali  žiadne
pripomienky.

Uznesenie č. 12/2020
Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2019.
Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister )                                                                             

PROTI: 0
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ZDRŽALI SA: 

K bodu 6 programu OZ:

Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2020

Starosta obce požiadal prítomných poslancov o svoje otázky k čerpaniu rozpočtu za 1 Q 2020.
Poslanci čerpanie rozpočtu za 1 Q 2020 dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa prihlásila P.
Ondrejková. Vysvetlenie sa prekladá do ďalšieho zasadnutia OZ. 

Uznesenie č. 13/2020
Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:

Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2020.
Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister )                                                                              

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 7 programu OZ:

Žiadosť o     zmenu parcely č. 215 z     extravilánu obce Ardanovce do intravilánu  

Starosta obce Maroš Barta informoval prítomných poslancov o Žiadosti  p. Chramazdu ml.
s manželkou o zmenu parcely č. 215 z extravilánu obce Ardanovce do intravilánu z dôvodu
výstavby rodinného domu. Parcela č. 215 sa nachádza vedľa bytovky. Starosta obce požiadal
poslancov  aby  sa  vyjadrili.  P.  Ondrejková  sa  spýtala  ako  to  chce  starosta  obce  dať  do
intravilánu? Starosta odpovedal, že to je hranica pozemku extravilán, intravilán. Je potrebné
aby OZ obce Ardanovce žiadosť schválilo. P. Ondrejková odpovedala, že keď ona riešila pri
výstavbe s bytovkou bol v tom problém. Čo to bude stáť obec? Starosta odpovedal, že všetko
je na náklady žiadateľov. Obec nebude financovať nič. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 14/2020
Žiadosť o zmenu parcely č. 215 z  extravilánu obce Ardanovce do intravilánu

Schvaľuje:

Žiadosť o zmenu parcely č. 215 z extravilánu obce Ardanovce do intravilánu.
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Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister )                                                                              

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 8 programu OZ:

Rôzne:

1.                  Starosta obce Maroš Barta požiadal poslancov o  svoje návrhy. O slovo sa
prihlásila  p.  Kluková a navrhla  upraviť časť križovatky výsadbou okrasnej  zelene  pred p.
Šmatlákom s. č. 54. Poslanci súhlasili s výsadbou okrasnej zelene.

Uznesenie č. 15/2020
Výsadba okrasnej zelene pred p. Šmatlákom s. č.  54

Schvaľuje:

Výsadbu okrasnej zelene pred p. Šmatlákom s. č. 54.

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister )

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

2.                Starosta obce informoval poslancov o  dopravnom značení v obci Ardanovce.
Obec  disponuje  dopravným  značením  na  2  ulice.  Starosta  by  začal  s osádzaním  na
frekventované ulice. Jedná sa o uličku spoza Kultúrneho domu a obchodu,  a ulička od fary po
s. č. 90. 

Uznesenie č. 16/2020
Dopravné značenie na frekventovanejších uliciach v obci Ardanovce

Berie na vedomie:

Dopravné značenie na frekventovanejších uliciach v obci Ardanovce.
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3.                     P. poslankyňa Kluková sa spýtala kto bude kosiť obec? Starosta odpovedal, že
máme záujemca o kosenie. Bude kosiť vlastnou kosačkou a benzínom. 

Uznesenie č. 17/2020
Kosenie obce Ardanovce

Berie na vedomie:

Kosenie v obci Ardanovce. 

K bodu 9 programu OZ:

Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu.
V diskusii sa o slovo prihlásila p. Kluková a spýtala sa na čističku na bytovom dome s. č. 125
ako dopadla po poslednom vyčistení?  Starosta odpovedal, že čistička sa vytiahla, sfunkčnila,
naliali sa baktérie. Baktérie sa dolievali pravidelne. Starosta nechal bandasku s baktériami na
bytovke, nájomcovia si baktérie dolievali. Starosta objednal 40 litrov baktérii na jeden rok.
Suma sa bude hradiť z fondu opráv.
P.  Ondrejková  dodala,  že  sa  rozmohli  štvorkolky,  ktoré  chodia  rýchlo  do  lesa.  Starosta
odpovedal, že by to malo riešiť aj združenie urbáru a dať zákaz do lesa.

K bodu 10 programu OZ:

Návrh na uznesenie

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

Hlasovanie:

ZA: 3
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister )                                                                              

PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 11 programu OZ:

Záver

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:00 hod. ukončil
zasadnutie.
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V Ardanovciach, dňa 01.05.2020

                                                                                                    Maroš Barta
                                                                                                     starosta obce
Overovatelia: 

Radka Kluková  ..............................................

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

Zapisovateľka:

Veronika Horváthová  ..............................................
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 28.04.2020

1. Pozvánka.

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2020.

3. Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2019.

4. Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2020.

5. Žiadosť o zmenu parcely č. 215 z extravilánu obce Ardanovce do intravilánu.
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