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OBEC  ARDANOVCE 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného 

dňa 04.06.2021 o 18:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach 

 

Prítomní: 

- starosta obce Ardanovce Maroš Barta 

- 4 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny 

- zapisovateľka Veronika Horváthová 

- hlavná kontrolórka obce Ardanovce Ing. Eva Mokráňová 

 

Ospravedlnení 

 
- 1 poslanec: Radka Kluková 

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 1 Q 2021. 

6. Zrušenie Uznesenia č. 7/2019 zo dňa 15.02.2019. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Návrh na uznesenie. 

10. Záver. 

 

K bodu 1 programu OZ: 

 

Otvorenie zasadnutia 

 
2. riadne zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvoril a viedol Maroš Barta, starosta obce. 

Starosta privítal poslancov OZ. 
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Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 4 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. Krajčír a  

p. Rentmeister. 

 

Uznesenie č. 10/2021 

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. 3/2021 Čerpanie rozpočtu za 4 Q 2020 – 

schválené. 

2. Uznesenie č. 4/2021 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – schválené. 

3. Uznesenie č. 5/2021 Dlažba okolo Kultúrneho domu – berie na vedomie. 

4. Uznesenie č. 6/2021 Kontrola z PPA ohľadom dopravného značenia v obci Ardanovce 

– berie na vedomie. 

5. Uznesenie č. 7/2021 Dom smútku prečo nie je budova zapísaná na obec – berie na 

vedomie. 

6. Uznesenie č. 8/2021 MAS rekonštrukcia zastávok – inovatívny prvok – schválené. 

7. Uznesenie č. 9/2021 Inventarizácia majetku a záväzkov za r. 2020 – berie na vedomie. 

 

K bodu 4 programu OZ: 

 

Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 
Starosta obce Maroš Barta navrhol doplniť body: 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ardanovce za rok 

2020 

 Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce Ardanovce o slovo. Ing. Eva Mokráňová 

prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ardanovce za rok 2020.  
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                                                      Uznesenie č. 11/2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ardanovce za rok 2020. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ardanovce za rok 2020 tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

- Záverečný účet obce Ardanovce za rok 2020 

 
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o hlasovanie.  

Záverečný účet obce Ardanovce za rok 2020 dostali poslanci e-mailom. 

 

Uznesenie č. 12/2021 

Záverečný účet obce Ardanovce za rok 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Záverečný účet obce Ardanovce za rok 2020 bez výhrad.  

Záverečný účet obce Ardanovce za rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:  

 

ZA: 4  

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

 

PROTI: 0  

ZDRŽALI SA: 0 

 

-Tvorba rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu 
 

Uznesenie č. 13/2021 

Tvorba rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 

Tvorbu rezervného fondu v zmysle záverečného účtu.  

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 
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(  p. Krajčír, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová ) 

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

-Prevod finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu z prebytku 

rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

Uznesenie č. 14/2021 

Prevod finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu z prebytku 

rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Prevod finančných prostriedkov vo výške 515,37 Eur na tvorbu rezervného fondu z prebytku 

rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na základe Záverečného účtu obce Ardanovce. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ardanovce na 

obdobie júl 2021 – december 2021 

 
Hlavná kontrolórka prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti  na obdobie júl 2021 – december 

2021 

 

Uznesenie č. 15/2021 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce na obdobie 

júl 2021 – december 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie:  

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce na obdobie júl 2021 – december 

2021. 

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ardanovce na obdobie júl 2021 – 

december 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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-Záznam o výsledku kontroly. 

 
Záznam o výsledku kontroly hlavná kontrolórka obce prečítala. 

 

Uznesenie č. 16/2021 

Záznam o výsledku kontroly 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Záznam o výsledku kontroly. 

 

Starosta obce Maroš Barta dal hlasovať o programe druhého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Ardanovce. 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Program druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 5 programu OZ: 

 

Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2021 
 

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

za 1 Q 2021. Poslanci čerpanie rozpočtu za 1 Q 2021 dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa 

prihlásila p. Ondrejková a chcela sa spýtať na položky z čerpania rozpočtu. Nakoľko nebola 

prítomná účtovníčka obce starosta odpovedal, že vysvetlenie dodá e-mailom.  

 

Uznesenie č. 18/2021 

Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 
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Schvaľuje: 
 

Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2021. 

Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 3 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

( p. Ondrejková) 

 

K bodu 6 programu OZ: 

 

Zrušenie Uznesenia č. 7/2019 zo dňa 15.02.2019 

  
Starosta obce Maroš Barta informoval prítomných poslancov o upozornení prokurátora, 

v ktorom obec Ardanovce určila Uznesením obecného zastupiteľstva (OZ) dopravné značenie 

k miestnej komunikácií zrekonštruovanej z nenávratného finančného príspevku (NFP) tak, že 

ho schválila odporuje zákonu. Rozhodnutie o určení dopravného značenia nepatrí do 

kompetencie OZ. Z tohto dôvodu nemalo určiť dopravné značenie OZ ale obec Ardanovce 

zastúpená starostom obce. Starosta povedal, že sa musí proces znova zopakovať a taktiež 

prepracovať projekt z dôvodu zmeny legislatívy dopravného značenia podľa platných noriem 

EÚ, čaká sa prepracovaný projekt od p. projektanta. Dodal, že to bola jeho chyba nakoľko 

nikdy nechcel obísť poslancov.  

 

Uznesenie č. 19/2021 

Zrušenie Uznesenia č. 7/2019 zo dňa 15.02.2019 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Zrušenie Uznesenia č. 7/2019 zo dňa 15.02.2019. 

 

K bodu 7 programu OZ: 

 

Rôzne: 

 
1.                  Starosta obce Maroš Barta informoval poslancov o pripravovanom športovom 

dni obce Ardanovce, ktoré sa bude konať 17. júla 2021. Zároveň požiadal poslancov aby 

predložili svoje návrhy k vecným darom pre deti. Poslanci sa zhodli aby sa dali vypracovať 

cenové ponuky, ktoré im budú odoslané e-mailom. Starosta požiadal poslancov aby 

vypomohli s prípravou a zúčastnili sa športového podujatia. Nakoľko sa nekonalo kultúrne 

podujatie Deň matiek z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 sa bude starosta informovať 
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na NSK ako sa vynaloží s dotáciu, ktorú ak by bolo možné použiť alebo zlúčiť so športovým 

podujatím.  

 

Uznesenie č. 20/2021 

Športový deň obce Ardanovce 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 
 

Športový deň obce Ardanovce, ktorý sa bude konať 17.07.2021. Cenové ponuky budú 

poslancov odoslané e-mailom na odsúhlasenie.  

 

 

2.                     Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné postaviť oporný múr na 

súp. čísle 13, taktiež upraviť pozemok. 

 

 

Uznesenie č. 21/2021 

Oporný múr na súp. č. 13 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Postaviť oporný múr na súp. č. 13 a upraviť pozemok. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

3.                   Starosta oboznámil prítomných poslancov, že obec kosí brigádnik, ktorý pokosil 

cintorín, opílil konáre pri dome smútku. Starosta navrhol kúpu traktorovej kosačky z dôvodu 

ak by nastal problém s koscom a prípadne uľahčenie kosenia na obci. Poslanci navrhli 

vypracovať cenové ponuky na traktorovú kosačku. Zároveň odpredať bubnovú kosačku, ktorú 

má obec vo vlastníctve.  

 

Uznesenie č. 22/2021 

Kúpa traktorovej kosačky 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 



8 
 

Kúpu traktorovej kosačky a odpredaj bubnovej kosačky. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA:  

 

K bodu 8 programu OZ: 

 

Diskusia 

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

Rentmeister dodal, že je potrebné vyčistiť kanále, niektorí občania si ich udržujú, pravidelne 

čistia ale je potrebné vyčistiť všetky ostatné. P. Ondrejková sa spýtala na kúpu záhradného 

kompostéru. Starosta odpovedal, že už nad tým rozmýšľal a dodal, že obec žiadala 

z Enviromentálneho fondu dotáciu na kompostér na bioodpad, ale žiadosť bola zmietnutá 

s odôvodnením, že obec netriedi odpad na 30 %.  P. Rentmeister dodal, že je potrebné osloviť 

firmu, ktorá kompostér na bioodpad predáva, či by nespravila lepšiu cenu ak by obec kúpila 

naraz viac kompostérov na bioodpad. P. Ondrejková by bola za to, že občania, ak si nekúpia 

od obce kontajner tak im navýšiť komunálny odpad lebo nechcú separovať odpad. Alebo 

navrhla do každej domácnosti dať kontajner napr. na sklo z dotácií Environmentálneho fondu 

a podľa toho určovať ako občan triedi odpad. Ten kto nebude triediť odpad tak ten bude za 

komunálny odpad platiť viac.  

Starosta dodal, že je potrebné rozšíriť kapacitu rozhlasu lebo nie všetky ulice sú ozvučené 

obecným rozhlasom. P. Ondrejková sa spýtala či by nemohol byť zavedení SMSkový systém. 

Každý občan má dnes mobil, čiže občan bude informovaní o všetkých oznamoch. Starosta 

preverí  čo je potrebné vybaviť k SMSkovému systému.  

P. Rentmeister sa spýtal na dieru na hlavnej ceste. Starosta dodal, že to je vo vlastníctve NSK. 

P. Rentmeister sa spýtal či obec nemôže reklamovať prasklinu na ceste? Starosta odpovedal, 

že zatelefonuje vedúcemu ciest. 

 

K bodu 9  programu OZ: 

Návrh na uznesenie 

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

schválené.  

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 
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K bodu 10 programu OZ: 

Záver 

Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 20:00 hod. ukončil 

zasadnutie. 

V Ardanovciach, dňa 10.06.2021                                                                                                                            

   
 
 
 

                                                                                                  Maroš Barta                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

Peter Krajčír........................................................ 

 

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

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

zo dňa 04.06.2021 

 
 

 

1. Pozvánka. 

 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.06.2021. 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ardanovce za rok 2020.  

 

4. Záverečný účet obce Ardanovce za rok 2020. 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie júl 2021 – december 2021. 

 

6. Záznam o výsledku kontroly. 

 

7. Čerpanie rozpočtu za 1 Q 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


