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OBEC  ARDANOVCE 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného 

dňa 04.12.2020 o 18:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach 

 

Prítomní: 

- starosta obce Ardanovce Maroš Barta 

- 5 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny 

- zapisovateľka Veronika Horváthová 
 

Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OcZ. 

4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva. 

5. Návrh na vykonanie inventarizácie. 

6. Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023. 

7. Návrh VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

    odpady na kalendárny rok 2021. 

8. Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020. 

9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. Návrh na uznesenie. 

12. Záver. 

 

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 5 poslanci OZ a obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. 
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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 a  

p. Tomšejová. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov.  

 

Uznesenie č. 40/2020 

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. 30/2020 Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2020 – 

schválené. 

2. Uznesenie č. 31/2020 Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – schválené. 

3. Uznesenie č. 32/2020 Výročná správa za rok 2019 – schválené. 

4. Uznesenie č. 33/2020 Členský príspevok na rok 2020 OZ Radošinka  – Starosta 

požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Uznesenie č. 41/2020 

Členský príspevok na rok 2020 OZ Radošinka 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Uhradiť členský príspevok na rok 2020 OZ Radošinka v sume 833,- Eur. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

( p. Krajčír ) 
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5. Uznesenie č. 34/2020 Návratná finančná výpomoc (pôžička) obce na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 – schválené. Peniaze sú na 

obecnom účte. 

6. Uznesenie č. 35/2020 Žiadosť ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok na stravu – splnené. 

7. Uznesenie č. 36/2020 Žiadosť o predaj pozemku – Poslanci navrhli oboznámiť 

žiadateľov o zámeny pozemkov. 

 

Uznesenie č. 42/2020 

Žiadosť o predaj pozemku 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Oboznámiť žiadateľov o zámeny pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 2 

(p. Ondrejková,  p. Rentmeister,) 

 

 

 

Uznesenie č. 43/2020 

Žiadosť o zámenu pozemkov 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Oboznámiť žiadateľov o zámeny pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Tomšejová ) 

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 2 

(p. Ondrejková,  p. Rentmeister,) 
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Uznesenie č. 44/2020 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Oboznámiť žiadateľov o zámeny pozemkov.  

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Tomšejová ) 

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 2 

(p. Ondrejková,  p. Rentmeister,) 

 

 

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. 45/2020 

schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Program piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 5 programu OZ: 

 

Návrh na vykonanie inventarizácie. 
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Starosta obce Maroš Barta navrhol aby inventarizačná komisia zostala v zložení predseda: 

Rentmeister, člen: Kluková, Krajčír. P. Ondrejková žiadala aby bola členom inventarizačnej 

komisie. Starosta obce navrhol hlasovať. Poslanci odhlasovali v zložení predseda: 

Rentmeister, členovia: Kluková, Krajčír. 

 

Uznesenie č. 46/2020 

Návrh na vykonanie inventarizácie 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Inventarizačnú komisiu v zložení - 

predseda: Rentmeister 

člen: Kluková 

         Krajčír 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 6 programu OZ: 

 

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023 

 
Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov o svoje pripomienky k návrhu 

rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 - 2023. Poslanci návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 

dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa prihlásila p. Ondrejková a chcela vysvetliť položku 

632005 telefón sa jej zdá moc vysoká suma? Starosta odpovedal, že v tom sú zahrnuté všetky 

telefóny. P. Ondrejková sa spýtala na položku 633 006 ostatný materiál? Starosta odpovedal, 

že v tom je zahrnuté bežné opravy v obci. P. Ondrejková odpovedala, že bude komunikovať 

e-mailom s účtovníčkou obce. 

 

Uznesenie č. 47/2020 

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023. 

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: 
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ZA: 4 

(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

( p. Ondrejková) 

 

K bodu 7 programu OZ: 

 

Návrh VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

 
Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov či majú výhrady k návrhu VZN 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021, ktorý 

poslanci dostali spolu s pozvánkou. P. Ondrejková žiada koľko sa vybralo od chatárov 

a koľko lístkov? Odpoveď dostala p. Ondrejková e-mailom. 

 

Uznesenie č. 48/2020 

Návrh VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Návrh VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2021. 

Návrh VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI: 1 

( p. Ondrejková ) 

ZDRŽALI SA: 0 

 

 

 

 

K bodu 8 programu OZ: 

 

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020 
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Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov o svoje otázky k čerpaciu rozpočtu 

za 3 Q 2020. Poslanci čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020 dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa 

nik z poslancov neprihlásil. Starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 49/2020 

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020. 

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Rentmeister, p. Tomšejová )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROTI:0 

ZDRŽALI SA: 1 

( p. Ondrejková ) 

 

K bodu 9 programu OZ: 

 

Rôzne: 

 
1.                  Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov SKO Bojná o novom cenníku 

pre obce platný od 1.1.2021 vývoz komunálneho odpadu na skládku Bojná. Obec Ardanovce 

spadá do úrovne vytriedenia odpadu do 20 %. Celková cena s DPH pre obec Ardanovce je 

78,- Eur za 1 t odpadu. P. Rentmeister sa spýtal na rozdiel minulého roka? Starosta 

odpovedal, že presný rozdiel nepovie ale je to zhruba navýšenie o 12,- Eur. P. Kluková 

dodala, či by sa občanom nemohlo do schránok vhodiť leták ako správne triediť odpad. 

Starosta odpovedal, že občania dostali informačný leták o správnom triedení pri platení 

komunálneho odpadu. 

Uznesenie č. 50/2020 

SKO Bojná cenník pre obce platný od 1.1.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
SKO Bojná cenník pre obce platný od 1.1.2021. 

 

2.                Starosta obce informoval poslancov o cenovej ponuke od firmy EK – FARM  

s. r. o. na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obec dostane nádobu 120 L, 

ktorá je určená na kuchynský odpad. Frekvencia odvozu bude najmenej 1 krát za 14 dní. 

Nádoba bude po každom vývoze vydezinfikovaná. 
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Uznesenie č. 51/2020 

Cenová ponuka na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 

firmy EK – FARM s. r. o.  

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Firmu EK – FARM s. r. o., ktorá bude obci Ardanovce zabezpečovať zber biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu od 01.01.2021. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

3.                     Starosta obce informoval poslancov o Stanovisku hlavného kontrolóra obce 

Ardanovce k návrhu rozpočtu obce Ardanovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023. 

Starosta obce Maroš Barta oboznámil poslancov 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. 52/2020 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na rok 2021 

s výhľadom na roky 2022 – 2023. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom 

na roky 2022 - 2023. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom 

na roky 2022 - 2023 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

4.                     Starosta obce oboznámil poslancov o doručení spisového obalu z útvaru 

Policajného zboru v Nitrianskej Blatnici o spáchaný priestupku proti poriadku v správe podľa 

§ 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na § 115 ods. 1, písm. e) Zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, nakoľko 

priestupku sa dopúšťa ten, kto koná  v rozpore s § 13 písm. g), písm. h) Zák. č. 79/2015 Z.z 

o odpadoch. Komisia si stanovila termín predvolania na 18.12.2020 o 18:00 hod. 

 

Uznesenie č. 53/2020 

Spisový obal – Priestupok 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 
 

Predvolanie páchateľa k priestupku, ktorú bude riešiť komisia. 

 

 

5.                     Starosta obce informoval poslancov o vypracovanej Profi ponuke poistenia  

Generali na obecný majetok.  

Uznesenie č. 54/2020 

Profi ponuka poistenia Generali 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Zmenu poistenia obecného majetku na poistenie v Generali. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

(  p. Kluková, p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová 

 

 

6.                        Starosta obce navrhol poslancov tak ako po minulé roky vydať poukážky na 

nákup potravín dôchodcom nad 64 rokov s trvalým pobytom v obci Ardanovce v miestnom 

obchode Fresh vo výške 10 €. 

 

Uznesenie č. 55/2020  

nákup potravín dôchodcom nad 64 rokov. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Finančný príspevok vo výške 10 € na nákup potravín dôchodcom nad 64 rokov. 

 

Hlasovanie: 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 10 programu OZ: 

 

Diskusia 
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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 11 programu OZ: 

Návrh na uznesenie 

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

schválené.  

Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 12 programu OZ: 

Záver 

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 20:15 hod. ukončil 

zasadnutie. 

V Ardanovciach, dňa 09.12.2020                                                                                                                            

                                                                                                    Maroš Barta                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                 starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

zo dňa 04.12.2020 

 
 

 

1. Pozvánka. 

 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2020. 

 

3. Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023. 

 

4. Návrh VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    

     odpady na kalendárny rok 2021. 

 

5. Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020. 

 

6. SKO Bojná cenník pre obce platný od 1.1.2021. 

 

7. Cenová ponuka na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od firmy EK –   

    FARM s. r. o.  

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na rok 2021     

     s výhľadom na roky 2022 – 2023. 

 

9. Spisový obal – Priestupok. 

 

10. Profi ponuka poistenia Generali. 

 

11. Zoznam dôchodcov nad 64 rokov na nákup potravín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


