Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa
konalo dňa 13.5.2016 o 16.00 hod. v miestnosti obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva.
Voľba overovateľov
Podnet na prerokovanie postupu starostky ohľadom použitia dotácie na
rekonštrukciu miestnych komunikácií.
- v zmysle § 11 odsek 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, obecnému
zastupiteľstvu je vyhradené najmä schvaľovať najdôležitejšie úkony
týkajúce sa majetku obce, pričom rekonštrukcia miestnych komunikácií
a určenie jednotlivých úsekov potrebných na rekonštrukciu je nepochybne
jedným z najdôležitejších úkonov týkajúcich sa majetku obce.
5. Podnet na prerokovanie úpravy rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva
- V zmysle § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona o obecnom zriadení,
obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok, v ktorom môže upraviť
podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva.
Starostka obce na základe § 12 ods. 1 veta 2 zvolala mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
1. Starostka obce privítala prítomných poslancov a skonštatovala, že prítomní sú
všetci poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné.
2. Starostka dala hlasovať za program, ktorý bol v žiadosti o zvolanie mimoriadneho
obecného zastupiteľstva.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov Jaroslava Ondrejku a Maroša Bartu.
4. Starostka obce odovzdala slovo poslancom, ktorí zvolali mimoriadne zasadnutie,
aby sa vyjadrili k bodom programu. Poslankyňa Slamová povedala, že cesta by
sa mala robiť aj pri nej a nie od kostola, pretože tá sa už robila a nie je taká
zničená. Starostka odpovedala, že cesta sa robila iba po bytovku, a to za sumu
800,- €, ktorú obec dostala na opravu po zimnej údržbe.
Poslanec Kozák – podľa par., čo je v pozvánke obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o úsekoch, ktoré sa budú robiť. Obecné zastupiteľstvo je najvyšší orgán obce.
Starostka nie je najvyšší orgán. Zastupiteľstvo rozhoduje o všetkom, chceš to aj
inak. Musím prečítať paragraf, lebo vidím, že máš s tým problém. Obecné
zastupiteľstvo je kompetentné rozhodovať, ktoré úseky sa budú robiť. Dám o tom
hlasovať.
Starostka obce – nemôžeme o tom hlasovať, lebo už sme hlasovali. Na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2015 ste ma poverili, aby som dala vypracovať
projektovú dokumentáciu na miestne komunikácie. Na obecnom zastupiteľstve
dňa 10.12.2015 som Vás informovala, že vyšla výzva na podanie projektu na
miestne komunikácie a schválili ste podanie projektu na miestne komunikácie bez
pripomienok. Na obecnom zastupiteľstve dňa 21.4.2016 som Vás informovala, že
bol podaný projekt na obnovu miestnych komunikácií. Úseky, ktoré sa majú robiť
som vyberala v spolupráci s projektantom, aby sme sa zmestili do max. výšky

oprávnených výdavkov na jeden projekt, a to je suma 100.000,- €. Ďalej pri
vyberaní úsekov sa muselo prihliadať na to, že na miestne komunikácie bude
poskytnutá dotácia iba za predpokladu, že tieto komunikácie môžu zlepšiť
prepojenie medzi vidieckymi oblasťami alebo prispieť k miestnemu
ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a turistike).
A v neposlednom rade sa vyberali miestne komunikácie, ktoré sú v najhoršom
stave a vyžadujú si urýchlenú opravu.
Z vyššie uvedených dôvodov, ale aj z dôvodu už podania žiadosti v januári 2016
nemôžeme o tomto bode hlasovať.
Poslanec Kozák – bude sa o tom hlasovať.
Poslanec Daňo – o tom sa nebude hlasovať.
Poslanec Kozák – nespraví sa cesta od kostola a spraví sa ostatná.
Poslanec Daňo – od kostola sa spraví.
Poslanec Kozák – dáme hlasovať, potom sa budeš vyjadrovať.
Starostka obce – ako môžeme hlasovať o tom, čo už bolo schválené.
Poslanec Kozák – daj hlasovať, pokiaľ nedáš, bude to nahrané samozrejme,
takže jednoducho musíš rešpektovať obecné zastupiteľstvo, o tom malo
rozhodnúť, ktoré úseky sa zrekonštruujú a pritom najdlhší úsek si dala
zrekonštruovať a polovička dediny nebude spravená ako to bude vyzerať. To je
jedna vec a druhá vec z Vŕškov tam hučí toľko vody, tá cesta je podmočená, tá sa
tak zničí a je zničená a bude zničená, tam je zbytočne investovať, a to je najdlhší
úsek, ktorý by pokryl ostatné.
Starostka obce – úsek pri Murčovej je neobývaný, je tam jeden dom a za
kultúrnym domom tiež netreba ešte robiť.
Poslanec Kozák – nie, najprv sa bude robiť dedina, dedinu treba zrekonštruovať
a keď budú peniaze môžeme ísť aj ďalej ako hovorím.
Poslanec Ondrejka – a okolo bytovky nie je dedina, to je mimo dediny?
Poslanec Kozák – to je mimo dediny, to je jedna vec, nie je rozbitá a je to najdlhší
úsek, ktorý pohltí celú dedinu. Dedina sa spraví komplet a potom sa môže
ostatné.
Poslanec Daňo – o tom sa už nebude hlasovať.
Poslanec Kozák – hovorím daj hlasovať kto je za túto alternatívu druhú: vynechať
ulicu od kostola po č. d. 31 a namiesto toho sa spraví ulica od č. d. 24 po č. d. 32
a od č. d. 14 po č. d. 19 a za kultúrnym domom.
Starostka obce – dávam hlasovať, kto je za druhú alternatívu, ktorú navrhol
poslanec Kozák. V prípade zmeny projektu nedostaneme peniaze vôbec
a žiadosť bude vyradená.
Poslanec Ondrejka – ja sa k týmto veciam nebudem vyjadrovať a ani nebudem
hlasovať, pretože už sa hlasovalo.
Za: 3 (Kozák, Slamová, Barta)
Poslanci Daňo a Ondrejka nehlasovali.
Výkon tohto uznesenia č. 33/2016 pozastavujem dňom 23.5.2016 podľa § 13
ods. 6 zákona o obecnom zriadení, pretože sa domnievam, že je pre obec zjavne
nevýhodné. Ľubomíra Ondrejková, starostka obce.
Poslanec Daňo – to je vlastne bojkot ciest, zmarili ste žiadosť.
Starostka obce – prejdeme k druhému bodu.
Poslanec Kozák – a aby nedošlo k takýmto ťahaniciam navrhujem starostke
maximálne do 1.000,- € rozhodovať a uzatvárať nejaké zmluvy a vôbec nad
1.000,- € všetko cez zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo si môže schváliť je tu
nové zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo je najvyšší orgán.
Starostka obce – nebudeme o tom hlasovať, lebo to nebolo v programe.
5. Poslanec Kozák – chceme si rokovací poriadok schváliť, máme na to právo, tam
máš aj paragraf aj všetko napísané, na piatok o 18.00 hod. podľa potreby
samozrejme, aby to nebolo niekedy v týždni a niekedy aj naprotiveň robené,

takže určitý piatok o 18.00 hod. podľa potreby samozrejme.
Starostka obce – a to čo sa schádzame každý mesiac je podľa potreby?
Poslanec Kozák – hovorím piatky.
Starostka obce – ja hovorím o tých mimoriadnych zasadnutiach, čo sa
schádzame.
Poslanec Kozák – dobre, ale o 18.00 hod. nie je problém keď sa budeme aj každé
2 týždne pokiaľ tam bude niečo treba, ale o 18.00 hod., aby to vyhovovalo
každému.
Poslanec Daňo – koľko stojí jedno zasadnutie?
Starostka obce – 15,- € za jedno zasadnutie a poslanca.
Poslanec Kozák – ty si sa vzdal poslaneckého.
Poslanec Daňo – ja viem.
Starostka obce – aký je návrh na uznesenie?
Poslanec Kozák – chceme si rokovací poriadok schváliť na piatok o 18.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo to schváli, predložiť, daj schváliť, či súhlasia s tým.
Starostka obce – prečítala návrh na uznesenie – poslanci obecného
zastupiteľstva chcú rokovať iba v piatok o 18.00 hod.
Za: 3 (Kozák, Slamová, Barta)
Poslanci: Daňo a Ondrejka nehlasovali.
Výkon tohto uznesenia č. 34/2016 pozastavujem dňom 23.5.2016 podľa § 13
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pretože sa domnievam, že
odporuje zákonu. Ľubomíra Ondrejková, starostka obce.
6. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Ardanovce, 13.5.2016

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

zapísala: Ľubomíra Ondrejková

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach konaného dňa 13.5.2016
o 16.00 hod.
v miestnosti obecného úradu.

Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: 5-0-0 za – Pavol Daňo, Jozef Kozák, Jaroslav Ondrejka, Maroš Barta,
Gabriela Slamová, proti – 0, zdržal sa - 0
Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach schvaľuje
druhú etapu rekonštrukcie miestnych komunikácii, a to: vynechať ulicu od kostola po
číslo domu 31, namiesto toho rekonštruovať ulice: od čísla domu 24 po číslo domu
35, od čísla domu 14 po číslo domu 19 a ulicu za kultúrnym domom
Hlasovanie: 3-0-2 za – Jozef Kozák, Gabriela Slamová, Maroš Barta, proti – 0,
zdržal sa – Pavol Daňo, Jaroslav Ondrejka
Výkon tohto uznesenia pozastavujem dňom 23.5.2016 podľa § 13 ods. 6 zákona
o obecnom zriadení, pretože sa domnievam, že je pre obec zjavne nevýhodné.
Ľubomíra Ondrejková, starostka obce.
Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach schvaľuje
v rokovacom poriadku doplniť, že zasadnutia sa budú konať iba v piatok o 18.00
hod.
Hlasovanie: 3-0-2 za: Jozef Kozák, Gabriela Slamová, Maroš Barta, proti – 0,
zdržal sa – Pavol Daňo, Jaroslav Ondrejka
Výkon tohto uznesenia pozastavujem dňom 23.5.2016 podľa § 13 ods. 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pretože sa domnievam, že odporuje
zákonu. Ľubomíra Ondrejková, starostka obce.

V Ardanovciach, dňa 23.5.2016

