OBEC ARDANOVCE

Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ardanovce,
konaného dňa 25.10.2022 o 17:00 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. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemkom.
5. Návrh na uznesenie.
6. Záver.

K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie OZ o 17:00hod. 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. Starosta obce požiadal o pridanie bodu do programu obecného
zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu- bod 5.

K bodu 2 programu OZ:
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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. Klukovú a
p. Ondrejkovú.

Uznesenie č. 32/2022
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
Starosta obce Maroš Barta navrhol hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Ardanovce.

Uznesenie č. 33/2022
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ardanovciach.
Hlasovanie:
ZA: 4
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 4 programu OZ:
Schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemkom
Starosta obce predniesol poslancom Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k pozemkom. Poslanci po dôkladnom prečítaní zmluvu schválili. Zámer predaja dotknutých
nehnuteľností bol obecným zastupiteľstvom schválený uznesením č. 24/2022 dňa 07.07.2022.
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Uznesenie č. 34/2022
Schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemkom
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce, nachádzajúcich
sa v kat. úz. Ardanovce: parc. Reg. „C“ č. 73/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12m2,
parc. reg. „C“ č.73/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4m2 vedené na LV č. 170
v celosti 1/1 kupujúcemu Petrovi Urminskému, nar. 30.05.1980, trvale bytom Potočná
1522/29A, 921 01 Piešťany, SR za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 17/2022 Ing.
Romany Hronskej, znalkyne z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností v celkovej
výške 415,00€ ( slovom: štyristopätnásť eur ), ktorá bude vyplatená v deň podpísania kúpnej
zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemkom bozhotovostným prevodom na bankový
účet obce.
Hlasovanie:
ZA: 4
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 5 programu OZ:
Návrh na zmenu rozpočtu
Starosta obce predložil poslancom OZ návrhy na zmenu rozpočtu k 30.09.2022. Poslanci
po dôkladnom preštudovaní Návrh na zmenu rozpočtu jednohlasne schválili.

Uznesenie č.35/2022
Návrh na zmenu rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Ardanovce po prerokovaní:

Schvaľuje:
Návrh na zmenu rozpočtu.
Hlasovanie:
ZA: 4
( p. Kluková, p. Ondrejková, p. Rentmeister, p. Tomšejová )
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PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

K bodu 6 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 7 programu OZ:
Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 17:15 hod. ukončil
zasadnutie.

V Ardanovciach, dňa 25.10.2022
Maroš Barta
starosta obce

Overovatelia:
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Radka Kluková........................................................
Ľubomíra Ondrejková ............................................
Zapisovateľka:
Nicol Šišková ..........................................................

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 25.10.2022

1. Pozvánka.
2. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.10.2022.
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3. Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemkom .
4. Znenie uznesenia obecného zastupiteľstva od advokátky JUDr. Zuzany Valaskej.
5. Návrh na zmenu rozpočtu.
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