OBEC ARDANOVCE

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce,
konaného dňa 07.07.2022 o 19:00 hodine v miestnosti na Obecnom úrade
v Ardanovciach
Prítomní:
- 3 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Ardanovce podľa prezenčnej listiny
- zapisovateľka Nicol Šišková

Ospravedlnení
- 2 poslanci: Tomáš Rentmeister, Peter Krajčír
- starosta obce Maroš Barta

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Zrušenie uznesenia č.5/2022 z dôvodu nesprávne napísanej zápisnice č.1 zo dňa
04.03.2022
5. Návrh na uznesenie.
6. Záver.

K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie OZ o 19:00 hod. otvorila a viedla Ľubomíra Ondrejková, poslankyňa
obce, ktorú poveril starosta obce Maroš Barta.
Ľubomíra Ondrejková poslankyňa obce, poverená zastupovaním skonštatovala, že na
zasadnutí sú prítomní 3 poslanci OZ a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 2 programu OZ:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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Zapisovateľ zápisnice je Nicol Šišková.
Za overovateľov zápisnice boli určení, p. Ondrejková a p. Kluková.

Uznesenie č. 21/2022
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

K bodu 3 programu OZ:
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.22/2022
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.
Hlasovanie:
ZA: 3
( p. Ondrejková, p. Kluková, p. Tomšejová)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 4 programu OZ:
Zrušenie uznesenia č. 5/2022 z dôvodu nesprávne napísanej zápisnice č. 1 zo
dňa 04.03.2022
p. Ondrejková poverená zastupovaním najskôr oboznámila p. Klukovú s dôvodom zrušenia
uznesenia č. 5/2022, nakoľko p. Kluková nebola prítomná na 1. zasadnutí OZ, konaného dňa
04.03.2022. Po dôkladnom prerokovaní bol tento bod jednohlasne schválený.

Uznesenie č. 23/2022
Zrušenie uznesenia č. 5/2022, z dôvodu nesprávne napísanej zápisnice č. 1 zo
dňa 04.03.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Zrušenie uznesenia č. 5/2022, z dôvodu nesprávne napísanej zápisnice č. 1 zo dňa 04.03.2022.
Hlasovanie:
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ZA: 3
( p. Ondrejková, p. Kluková, p. Tomšejová )
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:
Návrh na uznesenie
p. Ondrejková, poverená zastupovaním zasadnutia OZ predložila poslancom OZ návrhy na
uznesenie, ktoré boli jednohlasne schválené.

K bodu 6 programu OZ:
Rôzne
Doplnil sa bod rôzne do programu mimoriadneho OZ.
Nakoľko sa v bode 4 zrušilo Uznesenie č. 5/2022, z dôvodu nesprávne napísanej zápisnice
č. 1 zo dňa 04.03.2022, poslanci OZ schválili nové uznesenie na odpredaj obecného pozemku
p. Urminskému.
A zároveň poslanci OZ schválili zámer predaja pozemku podľa §9a ods.8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov- nehnuteľnosť v kat. území
Ardanovce, parcela registra „C“ parcela 73/14 – 12 m2 a parcela 73/15- 4 m2, kupujúci Peter
Urminský. ( prevod časti pozemku obce o výmere 16 m2.

Uznesenie č. 24/2022
Schválenie nového znenia Uznesenia č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

Schvaľuje:
Odpredaj obecného pozemku p. Urminskému.
ZA:
(p. Ondrejková, p. Kluková, p. Tomšejová )
PROTI:0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 6 programu OZ
Záver
Na záver p. Ondrejková poďakovala všetkým prítomným za účasť a o 19:45 ukončila
zasadnutie.

V Ardanovciach, dňa 12.07.2022
3

Maroš Barta
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomíra Ondrejková ........................................................
Radka Kluková ..................................................
Zapisovateľ:
Nicol Šišková ...................................................
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 07.07.2022

1. Pozvánka.
2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.07.2022.
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