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OBEC ARDANOVCE 
 

 
Z á p i s n i c a 

z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného 

dňa 18.12.2020 o 18:30 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach 

 

 

Prítomní: 

- starosta obce Ardanovce Maroš Barta 

- 3 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny 

- zapisovateľ Maroš Barta 

 

Ospravedlnení: 
 

-2 poslanci: Kluková, Krajčír 
 

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OcZ. 

4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva. 

5. Schválenie rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023. 

6. Schválenie VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2021. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Návrh na uznesenie. 

10. Záver. 

 

K bodu1 programu OZ: 

Otvorenie zasadnutia 

6. riadne zasadnutie OZ o 18:30 hod. otvoril a viedol Maroš Barta, starosta obce. 

Starosta privítal poslancov OZ. 
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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 
 

Zapisovateľ zápisnice Maroš Barta. 

Za overovateľov zápisnice starosta obce Maroš Barta navrhol poslancov, p. Rentmeister a 

p. Tomšejová. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov. 
 

Uznesenie č. 56/2020 

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Určenie zapisovateľa 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. 41/2020 Členský príspevok na rok 2020 OZ 

Radošinka – schválené. 

2. Uznesenie č. 42/2020 Žiadosť o predaj pozemku – schválené. 

3. Uznesenie č. 43/2020 Žiadosť o zámenu pozemkov – schválené. 

4. Uznesenie č. 44/2020 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – schválené. 

5. Uznesenie č. 46/2020 Návrh na vykonanie inventarizácie – schválené. 

6. Uznesenie č.47/2020 Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 – 2023 – 
schválené. 

7. Uznesenie č. 48/2020 Návrh VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 – schválené. 

8. Uznesenie č. 49/2020 Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2020 – schválené. 

9. Uznesenie č. 50/2020 SKO Bojná cenník pre obce platný od 1.1.2021 – berie na 

vedomie. 

10. Uznesenie č. 51/2020 Cenová ponuka na zber biologicky rozložiteľného odpadu od 

firmy EK – FARM s. r. o. – schválené. Obec čaká na zmluvu. 

11. Uznesenie č. 52/2020 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu 

rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 – berie na vedomie. 

12. Uznesenie č. 53/2020 Spisový obal – Priestupok – berie na vedomie. 

13. Uznesenie č. 54/2020 Profi ponuka poistenia Generali – schválené. 

14. Uznesenie č. 55/2020 nákup potravín dôchodcom nad 64 rokov – schválené. Starosta 

zoznam doručil do miestnych potravín Fresh v Ardanovciach. Zoznam bol starostovi 
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obce  vrátení  z dôvodu,   že  nákup  neprejde  cez  pokladňu.   Starosta  sa  dohodol    

s Jednotou v Šalgovciach aby bol umožnený nákup vianočných poukazov. 

 

K bodu 4 programu OZ: 

 

 Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
 

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

 

Uznesenie č. 57/2020 

schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Program šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach. 

Hlasovanie: 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 5 programu OZ: 

 

 Schválenie rozpočtu obce Ardanovce na roky 2021 - 2023 
 

Starosta obce požiadal prítomných poslancov o hlasovanie. 

 

Uznesenie č. 58/2020 

Rozpočet obce Ardanovce na roky 2021 – 2023 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Rozpočet obce Ardanovce na roky 2021 - 2023. 

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

Hlasovanie: 

ZA: 3 

( p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová ) 
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PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 6 programu OZ: 

 

Schválenie VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady    

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 
 

Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov o hlasovanie. 

 

Uznesenie č. 59/2020 

VZN obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné 

nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2019. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ardanovce o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 2 

( p. Rentmeister, p. Tomšejová ) 
 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

( p. Ondrejková) 

 

K bodu 7 programu OZ: 

Rôzne: 

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

p. Urminského  Petra, ktorý chce  predať  predajňu  miestnych potravín  Fresh a pohostinstvo 

v Ardanovciach. Obec Ardanovce vlastní kúsok rohu ako je betón ako sa ide po schodoch. P. 

Urminský vlastní 80% schodov, ktoré vedú popri KD v Ardanovciach smerom k autobusovej 

zastávke. P. Rentmeister vyjadril svoj názor, že keď príde nový majiteľ bude mať na starosti 

schody, musí si tie schody udržiavať. Pokiaľ to získa obec zadarmo, obci to zvýši náklady na 

udržiavanie. Nový majiteľ by sa mal o to starať. P. Rentmeister by to nezamieňal. P. 

Ondrejková sa spýtala koľko je to metrov? Starosta dodal, že sa jedná o 2m², ktoré chce od 

obce. P. Ondrejková vyjadrila svoj názor, že obec by mu to darovala s tým, že obec by tam 

mohla  mať  tabuľu,  smetné  nádoby  a  uzavrieť  zmluvu,  dohodu.  Starosta  dodal,  že  by to 
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muselo byť vecné bremeno. P. Ondrejková dodala, že nech si aj schody nechajú. Starosta 

dodal, že je to rozumné. P. Rentmeister dodal, že to je dobré riešenie. Poslanci navrhli 

oboznámiť p. Urminského s tým, že obec by pozemok za 1 € predala. P. Urminský by dal do 

kúpno-predajnej zmluvy vecné bremeno v prospech obce smetné nádoby, tabuľu. 

P. Ondrejková navrhla riešiť vecné bremeno s novým majiteľom (budúcim kupujúcim). P. 

Rentmeister navrhol sa spýtať p. Urminského či to bude predávať s ťarchou, keď ti povie nie, 

tak či tak to nie je náš pozemok. Keď nepristúpi tak smetné nádoby, tabuľu si bude musieť 

obec premiestniť. P. Rentmeister sa spýtal na šachty. Starosta dodal, že je to zo žumpy. 

Poslanci boli oboznámení a vyjadrili sa zriadiť vecné bremeno. 

 

K bodu 8 programu OZ: 

Diskusia 

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

P. Rentmeister dodal, že písomne upozorniť p. Leitnera, že po každom znečistení treba 

vyčistiť cestu pred jeho pozemkom a aby si parkoval nákladné auto na svojom pozemku. 

 

K bodu 9 programu OZ: 

Návrh na uznesenie 

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

schválené. 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

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

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 10 programu OZ: 

Záver 

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:00 hod. ukončil 

zasadnutie. 

V Ardanovciach, dňa 19.12.2020 

 

 

 

 
Maroš Barta 

starosta obce 



6  

Overovatelia: 

 

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

 

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

 

 

Zapisovateľ: 

 

Maroš Barta ................................................... 
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa 18.12.2020 
 

 

 

1. Pozvánka. 

 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.12.2020. 

 

3. Rozpočet obce Ardanovce na roky 2021 – 2023. 

 

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

odpady na kalendárny rok 2021. 
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