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OBEC  ARDANOVCE 

 

 

 

 

U z n e s e n i 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 

 

Uznesenie č. 28/2020 

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

 

 

Uznesenie č.29/2020 

schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach. 

 

 

Uznesenie č. 30/2020 

Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020. 
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Uznesenie č. 31/2020 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 

Uznesenie č. 32/2020 

Výročná správa za rok 2019 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Výročnú správu za rok 2019. 

 

 

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 Radošina a porozprával sa so starostami 

menších obcí a bude informovať poslancov na najbližšom OZ. 

 

 

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. 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Žiadosť ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok na stravu 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 
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Schvaľuje: 

 
Žiadosť ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok na stravu. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Uznesenie č. 39/2020 

Mikulášske balíčky 
 

Schvaľuje: 
 

Mikulášsky balíček pre každé dieťa v hodnote 4 €. 

 

 

V Ardanovciach dňa 28.10.2020 

 

                                                                                                          Maroš Barta 

                                                                                                          starosta obce 


