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OBEC  ARDANOVCE 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného dňa 

23.10.2020 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 

- účtovníčka obce Ardanovce Monika Kmeťová 

 

Ospravedlení: 

 
-2 poslanci: Peter Krajčír, 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 rozpočtu za 2 Q 2020. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

7. Výročná správa za rok 2019. 

8. Členský príspevok na rok 2020 OZ Radošinka. 

9. Návratná finančná výpomoc (pôžička) obce na kompenzáciu výpadku dane z príjmov      

    fyzických osôb v roku 2020. 

10. Žiadosť o príspevok na stravu. 

11. Žiadosť o predaj pozemku. 

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Návrh na uznesenie. 

15. Záver. 
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K bodu1 programu OZ: 

 

Otvorenie zasadnutia 

 
4. 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 

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. Kluková a  

p. Tomšejová. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov.  

 

 

Uznesenie č. 28/2020 

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 Uznesenie č. 20/2020 Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 

2019 – splnené. 

2. Uznesenie č. 21/2020 Záverečný účet obce Ardanovce za rok 2019 – schválené. 

3. Uznesenie č. 22/2020 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019  

– splnené. 

4. Uznesenie č. 23/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Ardanovce na rok 2020 – splnené. 

5. Uznesenie č. 24/2020 Wifi pre teba – schválené. Projekt je podaný na MF SR. Čakáme 

na vyjadrenie. 

6. Uznesenie č. 25/2020 Kontrola na Obecnom úrade v Ardanovciach – splnené. 

7. Uznesenie č. 26/2020 Kontrola na bytovom dome súp. č. 125 – splnené. 

8. Uznesenie č. 27/2020 Záznam o výsledku kontroly – splnené. 
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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. 29/2020 

schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 5 programu OZ: 

 

Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020. 

 
Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov o svoje otázky k čerpaciu rozpočtu 

za 2 Q 2020. Poslanci čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020 dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa 

prihlásila p. Ondrejková a chcela vysvetliť položku 633006 ostatný materiál. Účtovníčka obce 

jej danú položku vysvetlila, äčšiu sumu z tejto položky tvorí suma faktúry z roku 2019 na 

dopravné značenie v obci. Poslankyňa p. Ondrejková sa spýtala na položku 637004 opravy 

verejného osvetlenia. Starosta obce vysvetlil danú položku tým, že verejné osvetlenie nie je 

poistené a niekde pri p. Káčerovi udrel blesk a 3 lampy po sebe vypovedali. Trenčianska firma 

menila Led osvetlenie. P. Ondrejková sa spýtala či sa to poistilo do budúcna? Starosta 

odpovedal, že vyprší poistná zmluva s komunálnou poisťovňou a obec dá poistiť s inou 

lacnejšou poisťovňou. Nakoľko beží poistná zmluva s komunálnou poisťovňou, zmluva sa nedá 

vypovedať. 

 

Uznesenie č. 30/2020 

Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
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Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020. 

Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 6 programu OZ: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 
Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov o svoje návrhy a otázky 

k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 1/2020 dostali spolu 

s pozvánkou. O slovo sa prihlásila p. Ondrejková a chcela vysvetliť položku ostatný materiál 

prečo sa navýšil? Účtovníčka obce danú položku vysvetlila. P. Ondrejková sa spýtala na 

zníženú dotáciu na Dom smútku? Či obec dostala dotáciu? Účtovníčka obce odpovedala, že 

dotáciu sme nedostali, takže táto položka nebola plnená a v rámci úpravy rozpočtu bola z tejto 

položky presunutá suma na úpravu ostatných položiek bežného rozpočtu. 

 

 

Uznesenie č. 31/2020 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 7 programu OZ: 

 

Výročná správa za rok 2019 

 
Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov aby sa vyjadrili k Výročnej správe 

za rok 2019, ktorú poslanci dostali spolu s pozvánkou. 
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Uznesenie č. 32/2020 

Výročná správa za rok 2019 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Výročnú správu za rok 2019. 

Výročná správu za rok 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 8 programu OZ: 

 

Členský príspevok na rok 2020 OZ Radošinka 

 
Starosta obce Maroš Barta informoval prítomných poslancov o jednorazovom 

príspevku členských obcí OZ Radošinka na rok 2020 v sume 833,- Eur, ktorú je povinná naša 

obec zaplatiť. Starosta obce Ardanovce sa nezúčastnil Valného zhromaždenia OZ Radošinka 

na ktorom sa schvaľovala výška jednorazového príspevku. Starostovi obce sa daná suma zdá 

vysoká. Starosta sa spýtal bývalej starostky p. Ondrejkovej, či bola Radošinka nejako 

nápomocná v obci? P. Ondrejková odpovedala, že detské ihrisko je z toho spravené. Starosta 

požiadal poslancov aby sa vyjadrili. P. Ondrejková sa spýtala, keď to obec nezaplatí, čo z toho 

vyplýva? Starosta odpovedal, že pravdepodobne bude naša obec musieť vystúpiť z OZ 

Radošinka. P. Kluková sa spýtala v ktorom roku bolo ihrisko robené? P. Ondrejková 

odpovedala v roku 2012-2013. Starosta dodal 7 rokov. Starosta požiadal účtovníčku obce aby 

vysvetlila prítomným poslancom v čom je problém, že sa nemôžeme zúčastniť výzvy na 

autobusové zastávky. Účtovníčka obce vysvetlila, že podľa tabuliek ukazovateľa hodnotenia 

finančnej situácie je problém s tým, že presne podľa riadkov, ktoré budú kontrolovať nám 

vychádza výsledné hodnotenie 4,12 subjekt s veľmi silnými finančnými problémami. Musíme 

mať výsledné hodnotenie od 5 hore. Obec by musela mať vyššiu hodnotu majetku. Do 

ukazovateľa sa započítavajú záväzky v ktorých je zarátaný úver zo ŠFRB na 9. b. j.  dom súp. 

č. 125. P. Ondrejková sa spýtala ako to riešia malé obce ako je naša obec? Starosta odpovedal, 

že tiež nejdú do toho. P. Ondrejková či vystupujú? Starosta odpovedal, že takú sumu malé obce 

ťažko zaplatia. P. Ondrejková dodala, treba sa spojiť malé obce, že vystúpite? Starosta 

odpovedal, že na každú obec je stanovená suma vo výške 833,- Eur. Obec môže požiadať 

o splátkový kalendár a rozdeliť si splátku ale stále je potrebné zaplatiť plnú sumu. Starosta 

požiadal poslancov aby sa vyjadrili. P. Ondrejková dodala aby to obec zatiaľ neplatila, starosta 

nech sa zúčastní najbližšej schôdze a aby sa stretli starostovia malých obcí a dohodnite, dajte si 

požiadavku. Starosta dodal, že sa zúčastní najbližšej schôdze OZ Radošinka a porozpráva sa so 

starostami menších obcí a bude informovať poslancov na najbližšom OZ.  
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Uznesenie č. 33/2020 

Členský príspevok na rok 2020 OZ Radošinka 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Aby sa starosta obce zúčastnil najbližšej schôdze OZ Radošinka a porozprával sa so starostami 

menších obcí a bude informovať poslancov na najbližšom OZ. 

 

K bodu 9 programu OZ: 

 

Návratná finančná výpomoc (pôžička) obce na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

 
Starosta obce Maroš Barta informoval poslancom o možnosti získať úver v sume 2574,- Eur, 

ktorý bude rozložený na štyri splátky (2021 – 2024). V budúcnosti ževraj by to malo byť 

prekvalifikované ako dotácia pre obce. Starosta navrhuje aby obec išla do toho. Účtovníčka 

obce vysvetlila, že žiadosť sa môže podať iba do konca októbra a obec potrebuje číslo uznesenia 

aby to vedela nahrať v systéme Rissam.  

 

Uznesenie č. 34/2020 

Návratná finančná výpomoc (pôžička) obce na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Návratnú finančnú výpomoc (požičku) obce na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 10  programu OZ: 

 

Žiadosť o príspevok na stravu 
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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 2020/2021. Žiadosť sa schvaľuje každý rok. 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Žiadosť ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok na stravu 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Žiadosť ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok na stravu. 

 
Hlasovanie: 

 
ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 11  programu OZ: 

 

Žiadosť o predaj pozemku 

 
Starosta obce informoval poslancov o Žiadosti o predaj pozemku p. Helbichovej. Časť stavby 

- rodinný dom p. Helbichovej je postavený na pozemku obce Ardanovce v rozsahu 15 m². P. 

Helbichová pre prípad schválenia predaja novovytvorenej parcely č. 73/18 vo výmere 15 m² sa 

zaväzuje na svoje náklady dať vypracovať kúpnu zmluvu a zaväzuje sa zaplatiť všetky poplatky 

spojené s návrhom na vklad ku konaniu na Okresnom úrade v Topoľčanoch. Starosta obce 

požiadal prítomných poslancov aby sa vyjadrili k žiadosti. P. Tomšejová dodala, že treba to 

pozrieť. Poslanci OZ poverili starostu obce Ardanovce  dať vypracovať znalecký posudok 

a geometrický plán na náklady p. Helbichovej.  

 

Uznesenie č. 36/2020 

Žiadosť o predaj pozemku 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Odpredaj pozemku p. Helbichovej sa presúva do najbližšieho OZ. 

 
 

 

 

K bodu 12  programu OZ: 
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Rôzne: 

 
1.                  Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov o Žiadosti o zámenu pozemkov 

od p. Leitnera. P. Leitner má záujem o zámenu obecného pozemku č. 73/1 pred parcelami v jeho 

vlastníctve a to parcela č. 131/3, 132/1, 129 až po hranicu 1 meter od obecnej komunikácie 

o rozlohe cca 220 m².Plynové potrubie zasahujúce v časti pozemku o ktorý má záujem by p. 

Leitner dal na svoje náklady premiestniť bližšie k obecnej komunikácií. P. Leitner za 

protihodnotu by poskytol parcely č. 219/1, 219/2  o rozlohe 349 m².   P. Ondrejková sa spýtala 

či je všetko ošetrené? Plynári sa k tomu vyjadrili? Starosta odpovedal, že to si má riešiť p. 

Leitner. P. Ondrejková povedala, že má obec  o tom vedieť. P. Kluková dodala keď tam je 

osadená jednosmerka tak tam auto ani z opačnej strany nemôže prejsť. P. Tomšejová navrhla 

aby sa to išlo pozrieť ako to vyzerá a podľa toho by sa to malo robiť. P. Kluková dodala, že 

určite by to neschválila bez toho aby to nebolo ošetrené.  

 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Žiadosť o zámenu pozemkov 
  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Žiadosť o zámenu pozemkov p. Leitnera sa presúva do najbližšieho OZ. 

 

2.                Starosta obce informoval poslancov o Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p. 

Kováča. P. Kováč žiada obec Ardanovce  o odkúpenie časti pozemku č. 73/1 v šírke cca 3 m 

(výmera cca 280 m² - presná výmera by bola po zameraní geodetom kvôli výstavbe rodinného 

domu.  

 

 

Uznesenie č. 38/2020 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Kováča sa presúva do najbližšieho OZ. 

 
 

3.                     Starosta obce informoval poslancov o organizácii Sv. Mikuláša. Cieľom je 

vytvoriť pre každé dieťa hodnotný balíček. Cena 1 ks balíčka v hodnote 4 €.  

 

Uznesenie č. 39/2020 

Mikulášske balíčky 
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Schvaľuje: 
 

Mikulášsky balíček pre každé dieťa v hodnote 4 €. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Ondrejková, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

 

K bodu 13 programu OZ: 

 

Diskusia 

 
Starosta obce otvoril diskusiu. Starosta sa spýtal poslancov či má ešte niekto niečo k diskusii. 

Nik z prítomných poslancov sa o slovo neprihlásil. 

 

K bodu 14 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. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 15 programu OZ: 

Záver 

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:30 hod. ukončil 

zasadnutie. 

V Ardanovciach, dňa 28.10.2020 

 

                                                                                                      Maroš Barta 

                                                                                                     starosta obce 

Overovatelia:  
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Radka Kluková.......................................................... 

 

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

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Veronika Horváthová  .............................................. 
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa 23.10.2020 

 
 

 

1. Pozvánka. 

 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.10.2020. 

 

3. Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020. 

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 
5. Výročná správa za rok 2019. 

 

6. Členský príspevok na rok 2020 OZ Radošinka- Platobný výmer. 

 

7. Žiadosť o príspevok na stravu. 

 

8. Žiadosť o predaj pozemku. 

 

9. Žiadosť o zámenu pozemkov. 

 

10.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. 
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