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OBEC  ARDANOVCE 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného 

dňa 19.11.2021 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 

- účtovníčka obce Ardanovce Monika Kmeťová 

 

Ospravedlnení 

 
- 1 poslanec: Peter Krajčír 

Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OcZ. 

4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva. 

5. Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2022 - 2024. 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ardanovce. 

7. Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2021. 

8. Úprava rozpočtu k 31.10.2021. 

9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. Návrh na uznesenie. 

12. Záver. 

 

K bodu 1 programu OZ: 

 

Otvorenie zasadnutia 
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4. 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 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. Klukovú a  

p. Rentmeister. 

 

Uznesenie č. 30/2021 

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. 25/2021 Čerpanie rozpočtu za 2 Q 2021  –

schválené. 

2. Uznesenie č. 26/2021 Žiadosť o kúpu obecného pozemku – neschválené. 

3. Uznesenie č.27/2021 Výber nových nájomníkov na obecný byt – schválené. 

4. Uznesenie č. 28/2021 Povodňový plán záchranných prác obce Ardanovce – schválené. 

5. Uznesenie č. 29/2021 Žiadosť ZŠ s MŠ Šalgovce o príspevok na stravu – schválené. 

 

K bodu 4 programu OZ: 

 

Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 
Starosta obce Maroš Barta navrhol hlasovať o programe štvrtého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Ardanovce. 

 

Uznesenie č. 31/2021 

Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
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Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 5 programu OZ: 

 

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2022 – 2024 

 
Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov o svoje pripomienky prípadne 

zmeny k návrhu rozpočtu obce Ardanovce na roky 2022 - 2024. Poslanci návrh rozpočtu na 

roky 2022 – 2024 dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa nik z poslancov neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 32/2021 

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2022 – 2024 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2022 – 2024.  

Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2022 – 2024 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

K bodu 6 programu OZ: 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu obce 

Ardanovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 

 
Starosta obce informoval poslancov o Stanovisku hlavného kontrolóra obce Ardanovce k 

návrhu rozpočtu obce Ardanovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024. 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. 33/2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na rok 2022 

s výhľadom na roky 2023 – 2024 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom 

na roky 2023 - 2024. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ardanovce k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom 

na roky 2023 - 2024 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 7 programu OZ: 

 

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2021 
 

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

za 3 Q 2021. Poslanci čerpanie rozpočtu za 3 Q 2021 dostali spolu s pozvánkou. O slovo sa 

nik neprihlásil.  

 

Uznesenie č. 34/2021 

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 
 

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2021. 

Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

K bodu 8 programu OZ: 

 

Úprava rozpočtu k 31.10.2021 

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

k 31.10.2021. Úpravu rozpočtu k 31.10.2021 dostali poslanci spolu s pozvánkou. O slovo sa 

nik z poslancov neprihlásil. 

 

 

Uznesenie č. 35/2021 

Úprava rozpočtu k 31.10.2021 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Úpravu rozpočtu k 31.10.2021. 

Úprava rozpočtu k 31.10.2021 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

 

K bodu 9 programu OZ: 

 

Rôzne: 

  
1.                             Starosta obce Maroš Barta informoval prítomných poslancov o cenníku 

služieb vykonávaných spoločnosťou Marius Pedersen, a. s. pre obec Ardanovce platný od 

1.1.2022.  

 

Uznesenie č. 36/2021 

Cenník Marius Pedersen, a. s. pre obec Ardanovce platný od 1.1.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Cenník Marius Pedersen, a.s pre obec Ardanovce platný od 1.1.2022. 

 

 
2.                     Starosta obce informoval poslancov o organizácii Sv. Mikuláša. Cieľom je 

vytvoriť pre každé dieťa hodnotný balíček. Cena 1 ks balíčka v hodnote 5 €. 

 

 

Uznesenie č. 37/2021 

 Mikulášske balíčky 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Schvaľuje: 

 
Mikulášsky balíček pre každé dieťa v hodnote 5 €. 

 

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

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

ZDRŽALI SA: 0 

 

 

3.                   Starosta požiadal prítomných poslancov tak ako po minulé roky vydať vianočné 

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

vo výške 10 €.  

 

 

Uznesenie č. 38/2021 

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: 4 

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

 

4.                          Starosta obce informoval poslancov, že koncom januára končia nájomné  

zmluvy na bytovom dome súp. č. 125. Podľa kontroly zo ŠFRB musia byť pri každom 

predlžovaní uzatvárané nové zmluvy. Nájomníci musia predložiť Žiadosť o nájomný byt, 

čestné prehlásenie a doklad od zamestnávateľa. Musí byť zavedený fond opráv najmenej 5 % 

na vybavenie bytov.  

 

 

Uznesenie č. 39/2021 

Fond opráv na vybavenie bytov na súp. č. 125 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní: 

 

Berie na vedomie: 

 
Zavedenie fondu opráv vo výške 5 % na vybavenie bytu. 
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K bodu 10 programu OZ: 

 

Diskusia 

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

O slovo sa nik neprihásil. 

 

K bodu 11  programu OZ: 

Návrh na uznesenie 

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

schválené.  

Hlasovanie: 

 

ZA: 4 

(  p. Kluková, 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 18:45 hod. ukončil 

zasadnutie. 

V Ardanovciach, dňa 23.11.2021                                                                                                                            

   
 
 
 

                                                                                                  Maroš Barta                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

zo dňa 19.11.2021 

 
 

 

1. Pozvánka. 

 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2021. 

 

3. Návrh rozpočtu obce Ardanovce na roky 2022 – 2024. 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ardanovce. 

 

5. Čerpanie rozpočtu za 3 Q 2021. 

 

6. Úprava rozpočtu k 31.10.2021. 

 

7. Cenník Marius Pedersen, a. s. pre obec Ardanovce platný od 1.1.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


