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OBEC  ARDANOVCE 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného 

dňa 12.03.2021 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 

- účtovníčka obce Ardanovce Monika Kmeťová 

- hlavná kontrolórka obce Ardanovce Ing. Eva mokráňová 

 
 

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 2020. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Návrh na uznesenie. 

10. Záver. 

 

K bodu1 programu OZ: 

 

Otvorenie zasadnutia 

 
1. 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. Klukovú a  

p. Rentmeister. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu overovateľov.  

 

Uznesenie č. 1/2021 

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. 58/2020 Rozpočet obce Ardanovce na roky 2021 -

2023 – schválené. 

2. Uznesenie č. 59/2020 VZN obce Ardanovce o miestom poplatku za komunálne 

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

 

K bodu 4 programu OZ: 

 

Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 
Starosta obce Maroš Barta navrhol hlasovať o programe prvého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Ardanovce. 

 

Uznesenie č. 2/2021 

schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach. 

 
Hlasovanie: 
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ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 5 programu OZ: 

 

Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2020 
 

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

za 4 Q 2020. Poslanci čerpanie rozpočtu za 4 Q 2020 dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa 

nik z poslancov neprihlásil. Starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 3/2021 

Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2020. 

Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 6 programu OZ: 

 

Rozpočtové  opatrenie  č. 2/2020 

  

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

rozpočtovému opatreniu č. 2/2020. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 2/2020 dostali spolu s 

pozvánkou. O slovo sa nik z poslancov neprihlásil. Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 
 

Uznesenie č. 4/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 
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Schvaľuje: 

 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 7 programu OZ: 

 

Rôzne: 

 
1.                  Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov o dlažbe okolo Kultúrneho 

domu, ktorá je po zime poodskakovaná. Spýtal sa poslancov čo s tým budeme robiť? Aby dali 

nejaký návrh? Prečo je dlažba v takom stave v akom to je stave sa spýtal p. Ondrejkovej? P. 

Ondrejková odpovedala, že ako to má ona vedieť, keď ona to nerobila. P. Krajčír sa spýtal či 

je to v záruke. Starosta odpovedal, že nie. Dlažba je odutá a názor starostu je, že sa to robilo 

v zimnom období. Starosta vyzval firmu v rámci záruky o nápravu, ktorá bola vykonaná pred 

3 rokmi. Starosta hovoril, že schody po ďalšej zime poodskakujú úplne. P. Rentmeister sa 

spýtal či obec má finančné prostriedky na výmenu dlažby? Starosta odpovedal, že nie. Dlažbu 

treba nakúpiť naraz, nemusí pasovať odtieň, za 2 roky sa nemusí vyrábať. Starosta nevie ako 

má ďalej postupovať. Špárovacia hmota je povypadávaná. P. Kluková sa spýtala, či by sa 

nedala vybaviť znova dotácia a z tej dotácie spraviť prístrešok? Starosta odpovedal, že dotácia 

z úradu vlády už nefunguje. P. Rentmeister vyjadril svoj názor, že obec nemá financie na 

opravu. P. Ondrejková dodala, že v zime keď jeden pán robil zábavu solil dlažbu. Keď sme sa 

ho pýtali prečo to solí odpovedal, že soľ tomu neuškodí. Starosta si myslí, že tomu už nič 

nepomôže. Treba zvažovať aj do budúcnosti vo výbere materiálov. 

 

Uznesenie č. 5/2021 

Dlažba okolo Kultúrneho domu 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 
 

Oboznámenie poslancov s dlažbou okolo Kultúrneho domu v Ardanovciach. 

 

 

2.                     Starosta obce informoval poslancov o kontrole z Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry (PPA) z Bratislavy ohľadom dopravného značenia v obci Ardanovce, konkrétne sa 

zaujímali o ulicu pod farou, kde bývam ja a p. Tomšejová. Myslím si, že to bolo na podnet. 

V najbližšej dobe bude na obec Ardanovce doručené písomné vyrozumenie z kontroly. 

Spýtam sa, či niekto o tom niečo nevie? Či neviete kto to bol? Takže neviete. Na obec bola 
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doručená výzva z  Okresnej prokuratúry Topoľčany, ktorá si vyžiadala podklady 

k dopravnému značeniu. Starosta  informoval poslancov, že bude poslancov informovať 

o písomnom vyrozumený. P. Krajčír dodal, že treba poslať do e-mailu vyrozumenie. 

 

Uznesenie č. 6/2021 

Kontrola  z PPA ohľadom dopravného značenia v obci Ardanovce 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Oboznámenie poslancov o kontrole z PPA k dopravnému značeniu v obci Ardanovce. 

 

3.                   Starosta sa spýtal p. Ondrejkovej, prečo Dom smútku neprepísali na obec. Teraz 

sú s rímsko – katolíckou cirkvou naťahovačky? P. Ondrejková odpovedala, že sa má starosta 

spýtať predošlých starostov ona to nestavala. Starosta už nemá silu to riešiť s osobou 

poverenou, nakoľko telefóny nezdvíha, na e-mail odpovedá za 2 týždne. Starosta neviem ako 

má ďalej postupovať. P. Ondrejková dodala, že treba skúsiť cez p. farára. Starosta odpovedal, 

že aj p. farár už písal e-mail. Starosta dodal, že aspoň budovu DS sa pokúsi na katastri 

prehlásiť na LV z dôvodu keby vyšla nová výzva aby sa obec mohla zapojiť a čerpať dotáciu 

na dom smútku, ktorý je v katastrofálnom stave.  P. Ondrejková dodala, že starosta je tu už 4 

roky a stále sa vyhovárať na predošlú starostku.  Obec nemôže investovať do budovy DS 

pretože to ani nie je obecná budova dodal starosta. P. Ondrejková sa spýtala či je obec 

správcom cintorína? Starosta odpovedal, že áno. P. Ondrejková navrhla aby si obec dala 

podmienku. Starosta odpovedal, že zo zákona obec musí byť správca. 

 

Uznesenie č. 7/2021 

Dom smútku prečo nie je budova zapísaná na obec 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 
 

Oboznámenie so súčasnou situáciu ohľadom prepisu domu smútku. 

 

4.                      Starosta informoval poslancov o projekte z MAS  rekonštrukcia autobusových 

zastávok. Zmenili sa podmienky čerpania výzvy. Obci chýbali dva body na čerpanie, tak tieto 

dva body sa dajú dohnať. Musí byť v projekte zapracovaný inovatívny prvok. Starosta to riešil 

cez projektantov ako má obec zapracovať inovatívny prvok do projektu. Starosta bol osobne 

aj s pánom, ktorý nám riešil obecné komunikácie a ten jednoznačne povedal, že by išiel do 

osvetlenia tabule cestovného poriadku solárnym panelom alebo  osvetlenie vnútorného 

priestoru zastávky solárnym panelom. Starosta sa spýtal poslancov, či má dať prerobiť projekt 

a doplniť inovatívny prvok? P. Rentmeister povedal, že určite treba ísť do toho, prerobiť 

projekt lebo zastávky obec zo svojich peňazí neurobí. Starosta žiada poslancov aby sa 

dohodli. P. Rentmeister je za osvetlenie zastávok. Ing. Mokráňová pripomenula p. starostovi 

aby nezabudol, že treba riešiť VO a to bude obec niečo stáť. Starosta odpovedal, že s tým sa 

rátalo. Starosta sa spýtal, či má obec prepracovať projekt s tým, že sa zapracuje inovatívny 

prvok osvetlenie a vyhodí sa zeleň?  
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 Uznesenie č. 8/2021 

MAS rekonštrukcia zastávok – inovatívny prvok 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Prepracovať projekt, s tým aby sa obec zmestila do sumy, ktorú môže obec čerpať 

s osvetlením zastávok. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 5 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

5.    Starosta obce Maroš Barta oboznámil prítomných poslancov o vypracovanom 

inventarizačnom zápise o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov k 31.12.2020, ktorú poslanci dostali do e-mailových schránok. Členovia 

inventarizačnej komisie zápis podpísali. Ostatní poslanci nemali k uvedenému zápisu žiadne 

pripomienky. Inventarizačný zápis tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 9/2021 

Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2020 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 
 

Inventarizáciu majetku a záväzkov za rok 2020. 

Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 8 programu OZ: 

 

Diskusia 

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

P. Krajčír sa spýtal na garáž. Starosta odpovedal, že sa tam musí spraviť poriadok, lebo sa tam 

nedá fungovať. Starosta poprosil poslancov aby sa zapojili a prišli pomôcť pri upratovaní. P. 

Krajčír sa spýtal na kontajner na kuchynský odpad? Starosta odpovedal, že kontajner je za 

obecným úradom dovezený už mesiac. P. Kluková dodala, či by nebolo vhodné umiestniť 

kontajner pri bytovku? P. Krajčír súhlasí, že by to bolo rozumnejšie premiestniť pri bytovku. 

Starosta  odpovedal, že nevie čo to bude robiť v lete. P. Rentmeister chce vymeniť na 

detskom ihrisku hojdačky pre deti. Starosta súhlasil s výmenou  detských hojdačiek. 
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K bodu 9  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 10 programu OZ: 

Záver 

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

zasadnutie. 

V Ardanovciach, dňa 15.03.2021                                                                                                                            

   
 
 
 

                                                                                                  Maroš Barta                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

zo dňa 12.03.2021 

 
 

 

1. Pozvánka. 

 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.03.2021. 

 

3. Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2020. 

 

4. Rozpočtové opatrenie č.2/2020. 

 

5. Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


