OBEC ARDANOVCE

Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce, konaného
dňa 07.10.2022 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 Nicol Šišková

Ospravedlnení
- 1 poslanec: Peter Krajčír

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia OZ.
4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
5. Čerpanie rozpočtu obce Ardanovce za 2. štvrťrok.
6. ZŠ s MŠ Šalgovce- Žiadosť o príspevok na stravu.
7. OZ Radošinka- jednorazový príspevok členských obcí na zabezpečenie plynulého chodu
kancelárie OZ Radošinka.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia
5. riadne zasadnutie OZ o 18:00hod. 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 zamestnankyňu obce Nicol Šiškovú.
Za overovateľov zápisnice starosta obce Maroš Barta navrhol poslancov, p. Tomšejovú a
p. Rentmeistera.

Uznesenie č. 25/2022
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

K bodu 3 programu OZ:
Plnenie uznesení zo zasadnutia konaného dňa 29.06.2022
1. Starosta obce Maroš Barta informoval prítomných poslancov o plnení uznesení
z minulého zasadnutia Uznesenie č. 12/2022 Čerpanie rozpočtu obce Ardanovce za
I.Q.2022 –schválené.
2. Uznesenie č. 13/2022 Návrh Záverečného účtu obce Ardanovce za rok 2021 –
schválené.
3. Uznesenie č.14/2022 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Ardanovce za rok 2021 – berie na vedomie.
4. Uznesenie č. 15/2022 Úväzok starostu obce Ardanovce na volebné obdobie 20222026 – schválené.
5. Uznesenie č. 16/2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie
júl 2022- december 2026– schválené.
6. Uznesenie č.17/2022 Návrh na určenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov
do orgánov samosprávy obce Ardanovce na volebné obdobie 2022-2026- schválené.
7. Uznesenie č.18/2022 Výzvy z MAS OZ Radošinka- schválené.
8. Uznesenie č.19/2022 Návrh okrasného záhonu- neschválené.
9. Uznesenie č.20/2022 Športový deň obce Ardanovce- schválené.

K bodu 4 programu OZ:
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce Maroš Barta navrhol hlasovať o programe piateho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Ardanovce.
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Uznesenie č. 26/2022
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Program piateho 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:
Čerpanie rozpočtu obce Ardanovce za 2. stvrťrok
Starosta obce Maroš Barta požiadal prítomných poslancov o svoje pripomienky k čerpaniu
rozpočtu obce Ardanovce za 2. štvrťrok. Poslanci čerpanie rozpočtu obce Ardanovce za 2.
štvrťrok dostali spolu s pozvánkou. P. Ondrejková sa spýtala p. starostu na položku 637027odmena na dohodu- administratíva, čo je v tejto položke zahrnuté. P. starosta odpovedal, že to
je mzda administratívnej pracovníčky slečny Šiškovej od januára do júna 2022, ktorá je len na
dohodu, nakoľko zastupuje dlhodobú PN.

Uznesenie č. 27/2022
Čerpanie rozpočtu obce Ardanovce za 2. štvrťrok
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Čerpanie rozpočtu obce Ardanovce za 2. štvrťrok.
Čerpanie rozpočtu obce Ardanovce za 2. štvrťrok tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
ZA: 4
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 6 programu OZ:
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ZŠ s MŠ Šalgovce- Žiadosť o príspevok na stravu
Starosta obce Maroš Barta predniesol poslancom žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
Šalgovce o príspevok na stravu na školský rok 2022/2023. Príspevok žiada vo výške 0,20 Eur
na dieťa s trvalým pobytom v obci. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť schvaľuje už niekoľko
rokov. Poslanci žiadosť o príspevok na stravu dostali spolu s pozvánkou. Starosta obce
navrhol v tom pokračovať a žiadosť schváliť aj tento rok. Spýtal sa poslancov na svoje
pripomienky k tomuto bodu. O slovo sa nik neprihlásil.

Uznesenie č. 28/2022
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce- Žiadosť o príspevok na stravu
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Žiadosť o príspevok na stravu vo výške 0,20 Eur na dieťa s trvalým pobytom v obci.
Hlasovanie:
ZA: 4
(p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 7 programu OZ:
OZ Radošinka- jednorazový príspevok členských obcí na zabezpečenie
plynulého chodu kancelárie OZ Radošinka
Starosta informoval poslancov o výške jednorazového príspevku 1278,00 EUR na základe
Uznesenia č.16/2022 z Predsedníctva OZ Radošinka zo dňa 08.08.2022. Výpis z uznesenia
a aj platobný výmer jednorazového príspevku dostali poslanci spolu s pozvánkou. P. starosta
prečítal prepočet nákladov potrebných na zabezpečenie financovania na dobu 6 mesiacov, čo
je spolu 38.358,00 Eur/ 30 obcí= 1.278,60 Eur/ obec. Starosta povedal, že tieto náklady sú
obrovské a suma by významne zaťažila rozpočet obce. Dal slovo poslancom, aby sa k tomuto
bodu vyjadrili. Poslanci dospeli k záveru, že tento bod sa presunie na najbližšie riadne
zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva, ktoré už bude schvaľovať aj rozpočet na
nový rok.

Uznesenie č. 29/2022
OZ Radošinka- jednorazový príspevok členských obcí na zabezpečenie
plynulého chodu kancelárie OZ Radošinka
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:
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Presun bodu č.7 do najbližšieho riadneho zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva.

K bodu 8 programu OZ:
Rôzne:
1. Starosta informoval poslancov o najbližších výzvach z Plánu obnovy. Starostu
a poslancov najviac zaujala výzva zaradená do harmonogramu Programu rozvoja
vidieka Výstavba a rekonštrukcia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, ktorá je
len pre obce do 1000 obyvateľov a je jedinečná možnosť získať finančné prostriedkyaž 100% pre menšie obce. Starosta sa spýtal poslancov, či by sa chceli zapojiť do tejto
výzvy, všetci súhlasili.

Uznesenie č. 30/2022
Výzva Výstavba a rekonštrukcia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Zapojenie obce do výzvy z harmonogramu Programu rozvoja vidieka Výstavba
a rekonštrukcia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev.
Hlasovanie:
ZA: 4
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová)
PROTI:0
ZDRŽALI SA: 0

2.
Starosta obce informoval poslancov o zmene cien za vývoz odpadu, o novej povinnosti
pôvodcov odpadov od 01.01.2023 a o požiadavkách na triedený zber komunálnych odpadov
platné od 02.01.2023. Za vývoz zmesového komunálneho odpadu z nádob, objemných
odpadov z veľkokapacitných kontajnerov upravujú o 12%. Za zber nebezpečných odpadov
o 32%, čo znamená že sa bude navyšovať poplatok za komunálny odpad, nakoľko aj Skládka
komunálneho odpadu Bojná pôjde určite s percentami hore, ako každý rok o 10%.
Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov platné od 02.01.2023: - papier, plasty,
obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky: a) v individuálnej bytovej výstavbe
vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa- ak zber neumožňujú technické problémy jeho
vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu b)
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu., - sklo: a)
v individuálnej bytovej výstavbe do 150 m od bydliska obyvateľa- ak zber neumožňujú
technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto
spoločného zberu zmesového odpadu, b) v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu
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zmesového odpadu ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.,- papier: a)
v individuálnej bytovej výstavbe zber od rodinných domov z 240l nádob, b)
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu zber z 1100l nádoby., plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky : a) v individuálnej bytovej
výstavbe spoločný zber od rodinných domov vo vreci určenom pre : plasty, obaly z kovu
a kompozitné obaly na báze lepenky, b) v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu
zmesového odpadu spoločný zber v 1100l nádobe určenej pre: plasty, obaly z kovu
a kompozitné obaly na báze lepenky., sklo: systémom ako doteraz- zo stanovísk 1100 l
kontajnerov.

Uznesenie č. 31/2022
Zmena cien za vývoz odpadu platné od 01.01.2023 a požiadavky na triedený
zber komunálnych odpadov platné od 02.01.2023
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Berie na vedomie:
Zmenu cien za vývoz odpadu platné od 01.01.2023 a požiadavky na triedený zber
komunálnych odpadov platné od 01.01.2023.

K bodu 9 programu OZ:
Diskusia
Starosta obce informoval poslancov o ukončení prác na dome smútku, ktoré má p. Králik zo
Svrbíc odovzdať v najbližších dňoch. Starosta komunikoval aj s p. farárom pomôcť obci
správne dovybaviť miestnosť predmetmi, ktoré sú potrebné pre vykonávanie obradu. P. farár
navrhol vysviacku domu smútku. Starosta návrh prijal.
Ďalej starosta informoval poslancov o predaji obecnej kosačky.

K bodu 10 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
6

K bodu 11 programu OZ:
Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:00 hod. ukončil
zasadnutie.
V Ardanovciach, dňa 07.10.2022

Maroš Barta
starosta obce
Overovatelia:
Tomáš Rentmeister........................................................
Rozália Tomšejová............................................
Zapisovateľka:
Nicol Šišková ..........................................................
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 07.10.2022

1. Pozvánka.
2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.10.2022.
3. Čerpanie finančného rozpočtu .
4. Žiadosť o príspevok na stravu- Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce.
5. Výpis z uznesenia č.16/2022 z Predsedníctva OZ Radošinka a platobný výmer.
6. Výzvy z Plánu obnovy.
7. Zmena cien za vývoz odpadu a informácia o novej povinnosti pôvodcov odpadov od
01.01.2023.
8. Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov platné 02.01.2023.
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