Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 17.2.2015
o 17.00 hod. v miestnosti obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Stav finančných prostriedkov na účte.
4. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra.
5. Prijatie stanoviska k petícii za urýchlenú realizáciu rekonštrukcie
Centrálnych operačných sál a sterilizácie v Topoľčanoch.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver.
1. Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že prítomní sú štyria
poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné. Poslanec Eduard Ondrejka sa
ospravedlnil z dôvodu chorby. K navrhovanému programu nemal nikto
z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky.
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Štefan Pišček a Jaroslav
Ondrejka, za zapisovateľa poslankyňa Gabriela Slamová.
3. Starostka obce informovala prítomných o stave finančných prostriedkov na
bežnom účte. Ku dnešnému dňu činí stav 997,15 €.
4. Starostka obce informovala prítomných poslancov, že hlavnej kontrolórke obce p.
Tomanovej výkon funkcie zaniká spôsobom podľa § 18a odseku 8 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov – uplynutím jeho funkčného obdobia (31.03.2015). Deň konania voľby
hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom
v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy
s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého
dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou
prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad
o vzdelaní. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden
z kandidátov nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí druhé kolo
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola
volieb všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa v druhom kole
rozhoduje žrebom.

-

-

5.

6.

7.
8.

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Ardanovce
a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra Obce Ardanovce a náležitosti prihlášky.
Predkladám návrh na vyhlásenie 30.marca 2015 ako dňa konania voľby hlavného
kontrolóra obce s tým, že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať
nasledovné:
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie
Iné predpoklady: 5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve, komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť
Prihláška musí obsahovať najmä:
Osobné údaje kandidáta
Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
Výpis a odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
Profesijný životopis
Čestné prehlásenie o odbornej praxi.
Pracovný pomer hlavného kontrolóra určujem na kratší pracovný čas: 5 hodín
mesačne (úväzok 0,032 mesačne).
Poslanci návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra jednohlasne schválili.
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce informovala poslancov, že Nemocnica Topoľčany pre morálne ale
hlavne materiálne opotrebovanie operačných sál požiadala z dôvodu hroziacej
havarijnej situácie v roku 2013 o ich rekonštrukciu. Požiadavka bola zaradená do
plánu Nitrianskym samosprávnym krajom na rok 2014. Pre možné zmeny
prenajímateľa nemocnice bola jej realizácia zastavená, preto sa rozhodli formou
petície urýchliť jej realizáciu. Prosia o podpísanie petície a súčasne prijatie
uznesenia za jej realizáciu. Starostka obce odporučila zobrať na vedomie
a podporiť petíciu. Vyzvala prítomných k pripomienkovaniu. Poslanci nemali
pripomienky a vyjadrili súhlas.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce informovala poslancov, že skončila platnosť Programu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja Obce Ardanovce na roky 2007 – 2013. Z dôvodu
čerpanie dotácií je potrebné dať vypracovať nový program rozvoja. Poslanci
poverili starostku, aby prieskumom zistila najlacnejšie možnosti vypracovania
nového programu rozvoja obce.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej starostka informovala prítomných, že v tomto roku by mala byť zverejnená
výzva pre obce do 1000 obyvateľov a môže sa žiadať na miestne komunikácie.
Spýtala sa poslancov, či môže dať vypracovať projekt na miestne komunikácie,
pretože keď bude zverejnená výzva môže byť na vypracovanie projektov
neskoro. Tiež im povedala, že nie je záruka, že peniaze na komunikácie obec
dostane. Poslanci súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie a poverili
starostku, aby zistila prieskumom trhu projektanta a dala vypracovať projektovú
dokumentáciu.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
V diskusii nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky.
Starostka obce prečítala návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.

9. Na záver poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Ardanovce, 17.2.2015

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

zapísala: Oravcová

Uznesenie
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa
17.2.2015 v miestnosti obecného úradu.
___________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie:
Uzn. č. 8
- berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov na účte,
- berie na vedomie informáciu o voľbe hlavného kontrolóra Obce Ardanovce,
- berie na vedomie informáciu o realizácii rekonštrukcie centrálnych operačných sál
a sterilizácie v Nemocnici Topoľčany.
Uzn. č. 9
- schvaľuje návrh a vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce
Ardanovce a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra Obce Ardanovce a náležitosti prihlášky,
- schvaľuje vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na najbližšie
obdobie.
Uzn. č. 10
- podporuje rekonštrukciu centrálnych operačných sál a sterilizácie NsP
v Topoľčanoch pre zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti
v spádovej oblasti nemocnice v Topoľčanoch.
Uzn. č. 10/1
- poveruje starostku obce, aby dala vypracovať projektovú dokumentáciu na miestne
komunikácie.
Uzn. č. 11
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Štefana Piščeka a Jaroslava Ondrejku.

Ardanovce, 17.2.2015

Ondrejková Ľubomíra
starostka obce

