
 
 

 

ZÁPISNICA 
 

                   z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Ardanovce, 

konaného  dňa 22.11.2022  

 

 

 
 

Program schôdze: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

9. Voľba návrhovej, sociálnej, poriadkovej a stavebnej komisie a voľba ich členov a 

predsedov. 

10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom Obecným zastupiteľstvom zo 

4. zasadnutia, uznesenie č. 15/2022 zo dňa 29.06.2022. 

11. Diskusia. 

12. Záver. 

 

 

Priebeh schôdze: 

 

1. Zasadnutie otvoril novozvolený starosta obce Maroš Barta. Privítal prítomných 

poslancov a hostí.  

2. Za zapisovateľa bola určená Nicol Šišková, za overovateľov zápisnice boli určení 

Rozália Tomšejová a Peter Chramazda.  

3. Predseda miestnej volebnej komisie Jarmila Šišková informovala prítomných 

o výsledkoch komunálnych volieb v obci Ardanovce na volebné obdobie rokov 

2022 -2026. 

4. Novozvolený starosta Maroš Barta zložil predpísaný sľub a predseda volebnej 

komisie Jarmila Šišková mu odovzdala insígnie obce a osvedčenie o zvolení. 

5. Novozvolení poslanci zložili poslanecký sľub novozvolenému starostovi 

a predseda volebnej komisie Jarmila Šišková im odovzdala osvedčenia o zvolení.  

6. Novozvolený starosta Maroš Barta v krátkom príhovore poďakoval voličom 

a poslancom za volebné obdobie 2018-2022.  

7. Prebehlo schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

8. Novozvolený starosta Maroš Barta poveril poslanca pána Jozefa Škopa 

oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 



9. Prebehli voľby návrhovej komisie, do ktorej boli zvolené p. Šulková, p. Kluková, 

predsedom sociálnej, komisie verejného poriadku a stavebnej komisie bol zvolený 

Jozef Škop. Za členov týchto komisií boli zvolení: p. Šulková a p. Tomšejová. Do 

poriadkovej komisie bol zvolený predseda Jozef Škop a za členov tejto komisie 

ostatní členovia poslaneckého zboru.  

10. Určenie platu starostu bolo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  mesačný plat starostu Maroša 

Bartu v rozsahu pracovného úväzku, ktorý je 60% , schváleným obecným 

zastupiteľstvom zo 4. zasadnutia č. 15/2022/zo dňa 29.06.2022. . 

11. Diskusia 

12. Starosta obce Maroš Barta poďakoval pôvodnému vedeniu obce za jeho prácu, 

poprial novému vedeniu veľa šťastia a úspechov v práci, poďakoval prítomným za 

účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Rozália Tomšejová                               ....................................................... 

 

Peter Chramazda                                  ...................................................... 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

V Ardanovciach dňa 22.11.2022 
 

 

 
 

             Maroš Barta  

              starosta obce 


