Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa
10.12.2015 o 18.00 hod. v miestnosti obecného úradu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014.
4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
Odpad a drobný stavebný odpad.
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
Odpadom.
6. Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce.
7. Návrh úpravy rozpočtu za rok 2015.
8. Návrh rozpočtu na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 a 2018
A stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce.
9. Schválenie vianočného príspevku občanom nad 70 rokov.
10. Schválenie odmeny poslancom.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.
1. Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, ţe prítomní sú všetci poslanci,
takţe zasadnutie je uznášaniaschopné. K navrhovanému programu nemal nikto
z prítomných ţiadne pripomienky ani doplnky. Starostka dala hlasovať.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Gabriela Slamová a Štefan Pišček,
za zapisovateľa poslanec Jozef Kozák.
3. Starostka obce informovala prítomných, ţe v septembri bol na obecnom úrade
vykonaný audit účtovnej závierky obce za rok 2014 nezávislým audítorom Ing.
Andreou Pápaiovou. Oboznámila prítomných so správou nezávislého audítora,
v ktorej na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného
v poznámkach účtovnej závierky konštatuje, ţe nezistil vo všetkých významných
súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového
hospodárenia obce. Nezávislý audítor vo svojej správe skonštatoval, ţe účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Ardanovce
k 31.12.2014. V tomto bode ďalej starostka predloţila prítomným aj dodatok správy
audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Audítor v tejto
správe uviedol, ţe podľa jeho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej
správe Obce Ardanovce poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2014 v súlade so zákonom o účtovníctve.
Prítomní poslanci uvedené vzali na vedomie bez pripomienok.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4. Starostka obce predloţila prítomným návrh na schválenie VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.
Návrh VZN obdrţal kaţdý poslanec pred zasadnutím OZ. Informovala prítomných,
ţe navrhla zvýšiť poplatok za odvoz komunálneho odpadu o 1,00 €, pretoţe obec za

odvoz a skládku dopláca z obecných financií, čo podľa nového zákona o odpadoch
nebude moţné. Ďalej podľa nového zákona o odpadoch je potrebné schváliť
poplatok za drobný stavebný odpad, poplatok navrhla vo výške 0,03078 € za kg.
Poslanec Kozák sa spýtal, či ostatné dane zostávajú nezmenené, starostka mu
odpovedala, ţe okrem týchto poplatkov sa nič nemení. Poslanci zvýšenie poplatku
za odvoz odpadu schválili vo výške 8,00 € na osobu a rok a poplatok za drobný
stavebný odpad vo výške 0,03078 € za kilogram.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom poslanci obdrţali pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva. Starostka ich informovala, ţe nový zákon rozširuje
zodpovednosť výrobcov postarať sa o výrobok počas celého cyklu, teda aj keď sa
stane odpadom. Títo výrobcovia prevezmú systém triedeného zberu v obciach
a mestách. Pre občanov to znamená, ţe by mali viacej separovať a tým by menej
platili za komunálny odpad. Starostka povedala poslancom, ţe je aj ich úlohou
informovať občanov, aby viacej odpad triedili a separovali, a tým zniţovali náklady
obce. Poslanci nemali k VZN ţiadne pripomienky ani doplnky a jednohlasne ho
schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6. Starostka obce predniesla prítomným návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov
na verejných priestranstvách, ktoré je potrebné schváliť v zmysle zákona č.
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach. Poslanci VZN nepripomienkovali a jednohlasne
schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
7. Starostka obce prečítala prítomným návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2015.
Úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8. Starostka obce predloţila prítomným na schválenie návrh viacročného rozpočtu
obce na roky 2016 – 2018, ktorý bol zostavený bez programovej štruktúry. Poţiadala
prítomných o vyjadrenie sa, čo chcú zmeniť, kde treba ešte návrh rozpočtu upraviť.
Poslanec Kozák vyzval starostku, aby mu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
vysvetlila výdavky rozpočtu. Starostka prečítala rozpočet podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie. Ostatní poslanci nemali k rozpočtu ţiadne pripomienky
ani doplnky. Starostka prečítala poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky
k viacročnému rozpočtu obce, ktorá odporúča predloţený návrh viacročného
rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 vziať na vedomie a návrh rozpočtu obce na
kalendárny rok 2016 schváliť. Prítomní schválili zostavenie rozpočtu obce na roky
2016 - 2018 bez programovej štruktúry a schválili rozpočet obce na kalendárny rok
2016 a berú na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2016 – 2018.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
9. Starostka obce predniesla poslancom návrh na vianočný príspevok pre občanov nad
70 rokov vo výške 7,00 € nákupom v miestnej predajni COOP Jednota. Počet
občanov nad 70 rokov je 27. Poslanci s návrhom súhlasili a jednohlasne bol
schválený.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
10. Starostka obce informovala prítomných, ţe v zásadách odmeňovania poslancov
majú schválenú odmenu 15,00 € za zasadnutie, takţe za rok 2015 im bude na
základe týchto zásad odmena vyplatená. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
11. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce poslala ţiadosť o finančný príspevok pre deti,
ktoré sa stravujú v školskej jedálni. Jedná sa o príspevok vo výške 0,20 € na dieťa

a deň. Poslanci príspevok jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Starostka obce prečítala ţiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra
o povolenie inštalácie retranslačného zariadenia pre LAN sieť v rámci zabezpečenia
spoľahlivej a bezpečnej prevádzky svojich vodárenských objektov a diaľkového
vodovodu Ponitran napojených na vodárenský dispečing. Jedná sa o prenos
informácií, elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém. Z návrhu
technického riešenia vyplýva poţiadavka na inštaláciu retranslačného zariadenia
LAN siete na VDJ Šalgovce. Riešenie pozostáva z inštalácie konzoly pre dve
paraboly. Konzoly budú mať max. výšku 1 m nad úrovňou strechy. Inštalované
zariadenia budú majetkom ZsVS, a.s. Nitra. Poslanci jednohlasne súhlasili
s inštaláciou retranslačného zariadenia pre LAN sieť.
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Ďalej starostka obce informovala prítomných, ţe je výzva pre obce do 1000
obyvateľov na podanie ţiadostí na získanie finančných prostriedkov a podáva projekt
na obnovu miestnych komunikácií, kde je moţnosť získania sumu do 100.000,00 €.
Projekt vypracoval Ing. Streďanský Martin, ktorý mal najniţšiu cenovú ponuku. Ďalej
informovala, ţe podáva projekt na kamerový systém, ktorý je tieţ financovaný z tejto
výzvy. Kamerový systém zabezpečí bezpečnosť
občanov obce a obecného
majetku. Poslanci informáciu vzali na vedomie a súhlasili s podaním projektov.
V tomto bode starostka informovala prítomných, ţe podala ţiadosť na Úrad vlády
o poskytnutie dotácie na výmenu dlaţby okolo obecného úradu a kultúrneho domu.
Ţiadosti bolo vyhovené a obci bola poskytnutá dotácia vo výške 10.000,00 €.
Následne po podpísaní zmluvy bola prieskumom trhu z troch uchádzačov
vyhodnotená ako najlacnejšia firma ELLIO Nitra.
Ďalej starostka obce navrhla dodatok k Sadzobníku o úhradách za poskytované
sluţby obcou, a to za kopírovanie tlačív 0,10 € za stranu. Poslanci s návrhom
jednohlasne súhlasili a návrh schválili.
12. Diskusia.
Poslanec Kozák sa pýtal starostky, či je auto Felícia na predaj, je to obecný majetok,
čo s tým mieni ďalej robiť, či ho budeme naďalej drţať, aby neišlo mimo, aby sme sa
ho „nesploštili“ ako Peugeota, ktorý sa mohol predať, mohli sa z neho zobrať
agregáty a predať, neviem komu ste ho dali.
Starostka odpovedala – Felíciu sme dostali darom, nemôţeme ju podľa zmluvy do 5
rokov predať ani darovať, Peugeot bol uţ nepojazdný, mal pokazený motor, nedalo
sa z neho nič predať, auto sa dalo zošrotovať a následne odpísať z Polície
a odovzdali sa aj tabuľky a technický preukaz.
Poslanec Kozák - papier môţe dať hocikto.
Starostka obce – nereagovala.
Poslanec Kozák - na Štefana by chceli mladí variť kapustnicu a chceli by kultúrny
dom, aby sa mohli zabaviť. Ale vidím, ţe je tam dlaţba, je to uprášené, záclony sú
celé zaprášené a okná špinavé.
Starostka obce – za mňou ešte nikto nebol, mohli sa aj prv ohlásiť, teraz je
v kultúrnom dome zloţená dlaţba a stavebný materiál. V prípade keď sa stihne
dlaţba urobiť, kultúrny dom sa poupratuje a môţu sa zabávať. Ak si si nevšimol
záclony nemôţu byť zaprášené, pretoţe nie sú zavesené, okná sa umyjú v lete.
Poslanec Kozák – verejné osvetlenie nie je doriešené. Na predchádzajúcom
zasadnutí som informoval, ţe svetlo, ktoré bolo oproti Rastislavovi Kozákovi pri
obnove verejného osvetlenia bolo preloţené na iné miesto. Uţ bol aj dobrý čas
a svetlo sa stále nepreloţilo. Sťaţujú sa mi babky, ţe je to najtmavšia ulica a nevidia
keď idú do kostola. Zobral som tam aj poslancov Piščeka a Slamovú, ktorí tieţ videli,

ţe je to najtmavšia ulica. Ďalej by som chcel vedieť a vidieť faktúry za tie dva stĺpy,
čo ti dali do tvojej ulice, čo to stálo obec, tam sa svetlá navýšili, je tam o jedno viacej,
takţe čo ste zobrali pred Rasťom dali ste ho tam. Máte to tam ako denné videnie. Na
tom budem trvať, aby to svetlo išlo odtiaľ preč.
Starostka obce – som si vedomá, ţe svetlo bolo preloţené, ale z dôvodu, ţe stĺp je
postavený v druţstevnej roli a keď robili obnovu VO nedalo sa tam s plošinou ísť.
Potom tam mali druţstevníci zasiate a keď aj chvíľu bol dobrý čas, nebola hneď
k dispozícii plošina. Svetlo sa preloţí na pôvodné miesto keď bude vhodný čas
a bude aj plošina. Stĺpy, ktoré sú v našej ulici nám dali zadarmo elektrikári, kábel
som dostala sponzorsky a za robotu som zaplatila zo svojich peňazí. Jeden stĺp je
tam uţ asi od roku 1997 a druhý od roku 2011, takţe teraz sa tam ţiadne
nepridávali. A tie babky, ktoré sa sťaţujú, ţe je tam tma, vôbec tadiaľ nechodia do
kostola, chodia po hlavnej ceste, a taktieţ sa sťaţujú, ţe sa im tam zle chodí, lebo
cesta je pokazená od kamiónov, ktoré vlastní Autodoprava Kozák. A tieto kamióny
parkujú na obecných priestranstvách.
Starostka obce ukázala poslancovi Kozákovi audit verejného osvetlenia, ktorý bol
robený v roku 2014, kde je presný počet starých svetiel a taký istý počet a aj na tých
istých stĺpoch nových LED svetiel. Poslanec Kozák si nechcel audit verejného
osvetlenia pozrieť. Poslanec Pišček si audit pozrel, ale nehovoril nič.
Poslanec Kozák – pýtam sa kedy bolo naposledy zastupiteľstvo, lebo uţ dávno
nebolo.
Starostka obce – naposledy bolo 17.8.2015, malo byť do 17.11.2015, ale z dôvodu,
ţe neboli pripravené VZN a rozpočet obce sme v omeškaní. Viac sa to opakovať
nebude.
Poslankyňa Slamová – chcem sa spýtať o ten kanál, či sa dá spraviť za humnami,
lebo nám tečie voda do dvora a do záhrady a ide tam stavať Bucha, tak potom to
pôjde všetko do jeho domu.
Starostka obce – kanál tam bol, ale tí čo tam majú záhrady kanál zaorali...
Poslanec Kozák – odpovedal namiesto starostky – kanál je tam zbytočný, lebo by to
prišlo len po bytovku. Z vŕškov, čo ide voda, treba ju prepraviť niekde pred vami, buď
tam spraviť mreţu a stiahnuť to tam, alebo v Píţovci do tej jamy. Aby neišla dole do
ihriska treba ju chytiť tam hore. Takto by som to riešil ja.
Poslanec Pišček – kedy budú doplňujúce voľby do obecného zastupiteľstva.
Starostka obce – 9. apríla 2016
Poslanec Kozák – dostala si peniaze, to sú obecné peniaze, ty s nimi nemôţeš
disponovať, tak ako disponuješ, dostala obec 5.000,00 € na dom smútku, na strop
v kultúrnom dome 10.000,00 €, na okná a nič nepotrebuješ riešiť, sama si určíš na
čo sa pouţijú.
Starostka obce – peniaze, ktoré sme dostali sú všetko dotácie, ktoré som vybavila
buď z ministerstva financií alebo z úradu vlády. Finančné prostriedky sú viazané na
určitý účel a na tie sa musia aj pouţiť. Všetko bolo pouţité v súlade so zákonom a na
zveľadenie obecného majetku.
Poslanec Kozák – obecné zastupiteľstvo má právo kontrolovať obecný úrad, odteraz
budeme schvaľovať , kontrolovať čerpanie rozpočtu, potom budeme schvaľovať
záverečný účet, audítor môţe podpísať hocičo, veď vidíte čo sa robí, ekonómka
„prešustruje“ 40.000,00 € na obci alebo v škole. Audítor to nezistí, lebo ja keď
napíšem kaţdý mesiac 2000 eur na niekoho, on nevie či to hrabala alebo odrobila, to
som povedal len príklad. Odteraz budem kontrolovať všetky doklady, všetky výpisy
a k tomu aj doklady a faktúry a na to mám právo.
Starostka obce – nemám problém, aby si kontroloval doklady, ale všetko v medziach
zákona. Pokiaľ mi je známe schvaľovanie, čerpanie a úpravu rozpočtu

a schvaľovanie záverečného účtu schvaľujete na obecnom zastupiteľstve. Audítor aj
kontrolór nemôţu napísať hocičo. A dohodu na 2.000,00 € kaţdý mesiac tieţ
nemôţem napísať, pretoţe nemáme ani toľko finančných prostriedkov na účte.
Poslanec Kozák – poslanec Ondrejka by mal zváţiť o svojom zotrvaní za poslanca,
pretoţe s tebou rozhoduje o všetkom. V zákone o obecnom zriadení je to napísané.
Ja ho nebudem odvolávať, nebudem to robiť, ale kebyţe získam 30 % voličov, čo
získam, tak ho 3/5 väčšinou poslancov odvolám.
Starostka obce – poslanec Ondrejka nerozhoduje o všetkom, je pravda, ţe mi
pomáha, pretoţe z poslancov nerobí nikto nič. Keď mi nepomôţe on, tak ešte mi
pomôţe mládeţ, ktorá uţ tieţ ale veľmi nechce robiť, pretoţe keď niečo robia, tak im
prídeš vynadať, ţe je to zle. A k tomu odvolaniu, podľa zákona o obecnom zriadení
poslanca nemôţeš odvolať.
Poslanec Kozák – chcem sa spýtať, prečo je vţdy Píţovec prvý vykosený,
vyhrabaný a tráva uprataná, celá dedina pred hodami nebola pokosená, ale Píţovec
bol uţ vyhrabaný, prečo nejde najprv po dedine a aţ potom Píţovec.
Starostka obce – prvý sa kosí cintorín, potom ulica okolo bytovky, Píţovec
a postupne smerom do dediny, ešte sa nestalo, ţe by sa niečo nepokosilo a na hody
bola dedina pokosená. Ihrisko je tieţ pokosené a kosí ho Tomáš Ondrejka alebo
Roman Bílik traktorom zadarmo.
Poslanec Kozák – to neviem kto ho kosí, veď je obecná kosačka, kde je.
Starostka obce – kosačka je uţ vyradená, vyraďovali ste ju vy poslanci v roku 2014,
zakúpená bola v roku 2005 a v roku 2009 uţ bola nefunkčná.
Starostka obce – otázka na poslanca Kozáka – chcem sa spýtať, či mi môţeš
vysvetliť, prečo je všetko zlé, čo sa urobilo za mojej funkcie starostky – dlaţba okolo
domu smútku, dlaţba okolo kultúrneho domu a obecného úradu, strop v kultúrnom
dome, oprava kultúrneho domu zvnútra, verejné osvetlenie a pod.
Poslanec Kozák – neodpovedal.
Tým bola diskusia ukončená.
13. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
14. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Ardanovce, 10.12.2015

Overovatelia: .....................................................
....................................................

zapísala: Ľubomíra Ondrejková

Uznesenie
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa
10.12.2015 v miestnosti obecného úradu.
___________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie:
Uzn. č. 23
- berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok
2014,
- berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
- berie na vedomie všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov
na území obce,
- berie na vedomie návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2015,
- berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 bez
uplatnenia programovej štruktúry,
- berie na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2017, 2018,
- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu obce
na kalendárny rok 2016,
- berie na vedomie vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva podľa
zásad odmeňovania poslancov,
- berie na vedomie informáciu o podaní projektu na miestne komunikácie,
- berie na vedomie informáciu o podaní projektu na kamerový systém,
- berie na vedomie informáciu o získaní dotácie z Úradu vlády vo výške 10 000,00 €
na rekonštrukciu dlaţby pred obecným úradom a kultúrnym domom a opravu sokla
pred obecným úradom,
- berie na vedomie informáciu o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou ELLIO Nitra, ktorá
uspela vo verejnom obstarávaní,
- berie na vedomie ţiadosť ŠJ pri ZŠ s MŠ Šalgovce o finančný príspevok pre deti,
ktoré sa stravujú v školskej jedálni,
- berie na vedomie ţiadosť ZsVs, a.s. Nitra o inštaláciu retranslačného zariadenia pre
LAN sieť,
- berie na vedomie dodatok sadzobníka poplatkov – za kopírovacie sluţby.
Uzn. č. 24
- schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,
- schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom,
- schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov na území
obce,
- schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2015,
- schvaľuje zostavenie a predloţenie rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 bez
programovej štruktúry,
- schvaľuje rozpočet Obce Ardanovce na kalendárny rok 2016 bez programovej

-

štruktúry,
schvaľuje vianočný príspevok občanom nad 70 rokov vo výške 7,00 € nákupom
tovaru v miestnej predajni COOP Jednota,
schvaľuje ţiadosť ŠJ pri ZŠ s MŠ Šalgovce o finančný príspevok vo výške 0,20 € na
dieťa a deň, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,
schvaľuje ţiadosť ZsVS, a.s. Nitra o inštaláciu retranslačného zariadenia pre LAN
sieť podľa predloţenej dokumentácie,
schvaľuje podanie projektu na miestne komunikácie,
schvaľuje podanie projektu na kamerový systém,
schvaľuje Dodatok sadzobníka poplatkov o úhradách za poskytnuté sluţby Obcou
Ardanovce – za kopírovacie sluţby – 0,10 € /1 strana.

Uzn. č. 25
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Gabrielu Slamovú a Štefana Piščeka.

Ardanovce, 10.12.2015

Ondrejková Ľubomíra
starostka obce

