Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa
2.7.2014 o 19.00 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. Správa o kontrole hospodárenia obce za rok 2013.
5. Záverečný účet obce za rok 2013.
6. Výročná správa obce za rok 2013.
7. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov
samosprávy obce.
8. Určenie rozsahu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2014 – 2018.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
1. Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že prítomní sú všetci
poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné. K navrhovanému programu
nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky.
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Jaroslav Ondrejka a Gabriela
Slamová, za zapisovateľa poslanec Jozef Kozák.
3. Starostka obce informovala prítomných o stave finančných prostriedkov na
bežnom účte. Ku dnešnému dňu činí stav 6.136,30 €.
4. Starostka prečítala správu o hospodárení, ktorú vypracovala hlavná kontrolórka
obce za rok 2013. Hlavná kontrolórka doporučuje poslancom uzatvoriť
prerokovanie hospodárenia za rok 2013 s výrokom „celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad.“ Poslanci správu zobrali na vedomie.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Kontrolórka obce predložila odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce
Ardanovce za rok 2013. Kontrolórka skonštatovala, že záverečný účet je v súlade
s platnou legislatívou a odporúča ho na schválenie poslancom obecného
zastupiteľstva. Poslanci zobrali na vedomie odborné stanovisko kontrolórky obce
k návrhu Záverečného účtu Obce Ardanovce za rok 2013 a jednohlasne schválili
Záverečný účet obce za rok 2013 - bez výhrad.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov boli
poslanci obecného zastupiteľstva bližšie informovaní s jednotlivými časťami
Výročnej správy Obce Ardanovce za rok 2013. Poslanci Výročnú správu schválili
bez výhrad.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. V zmysle § 9 ods. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov volebné obvody a počty poslancov v nich určí
obecné zastupiteľstvo a zverejní najneskôr 65 dní pred dňom volieb. Poslanci
schválili jeden volebný obvod a počet poslancov – 5.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. V zmysle § 11 ods. 4, písm. i zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci určili úväzok –
75 %.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. V diskusii nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky.
10. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.
11. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Ardanovce, 2.7.2014

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

zapísala: Oravcová

Uznesenie
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa
2.7.2014 v miestnosti obecného úradu.
___________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie:

Uzn. č. 58
- berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov na účte,
- berie na vedomie správu o hospodárení obce za rok 2013,
- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok
2013,
- berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2013.
Uzn. č. 59
- schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad,
- schvaľuje jeden volebný obvod a počet poslancov – 5 pre voľby do orgánov
samosprávy obcí,
- schvaľuje rozsah funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2014 – 2018 – 75%.
Uzn. č. 60
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Jaroslava Ondrejku a Gabrielu Slamovú.

Ardanovce, 2.7.2014

Ondrejková Ľubomíra
starostka obce

