Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 23.6.2016
o 17.30 hod. v miestnosti obecného úradu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2015 a schválenie záverečného
účtu za rok 2015.
5. Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2016.
6. Žiadosť o odsúhlasenie otváracích hodín – Monika Škopová ARDANA,
Ardanovce 10.
7. Žiadosť o finančný príspevok – Poľovnícke združenie Lomec Šalgovce.
8. Žiadosť o povolenie parkovania na verejnom priestranstve pre rodinným
domom – AUTODOPRAVA – Jozef Kozák, s.r.o., Ardanovce 42.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.
1. Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že prítomní sú všetci
poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné. Zároveň privítala hlavnú
kontrolórku obce p. Tomanovú. Starostka obce prečítala prítomným program
zasadnutia a spýtala sa, či má niekto pripomienku alebo doplnenie programu.
Poslanec Kozák dal doplnenie programu – Návrh na potvrdenie uznesenia č.
33/2016 a č. 34/2016. Keďže viac nemal nikto žiadne návrhy, starostka prečítala
upravený program zasadnutia:
1) Otvorenie.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4) Správa o kontrole hospodárenia za rok 2015 a schválenie záverečného
účtu za rok 2015.
5) Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2016.
6) Žiadosť o odsúhlasenie otváracích hodín – Monika Škopová ARDANA,
Ardanovce 10.
7) Žiadosť o finančný príspevok – Poľovnícke združenie Lomec Šalgovce.
8) Žiadosť o povolenie parkovania na verejnom priestranstve pred rodinným
Domom – AUTODOPRAVA – Jozef Kozák, s.r.o., Ardanovce 42,
9) 34/2016.
10) Rôzne.
11) Diskusia.
12) Záver.
Starostka – o navrhovanom programe budeme hlasovať.
Kto je za: 5 (Daňo, Kozák, Ondrejka, Slamová, Barta)
Kto je proti: 0
Zdržal sa niekto: 0
Uzn. č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

2. Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov Pavla Daňa a Gabrielu
Slamovú. Zapisovať bude starostka obce.
Uzn. č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Pavla Daňa a Gabrielu Slamovú.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí – prosím hlavnú
kontrolórku obce p. Tomanovú, aby Vás v krátkosti poinformovala o stave ich
plnenia.
p. Tomanová: Uznesenia č. 27 – 31/2016 zo 6. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva z 21.4.2016 a uznesenia č. 32 – 34/2016 z mimoriadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva z 13.5.2016 sú splnené alebo sa plnia
v súlade so stanoveným termínom.
4. Starostka - Záverečný účet obce za rok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli ako
aj na webovej stránke, taktiež ste ho obdržali v materiáloch s pozvánkou. Teraz by
som požiadala p. Tomanovú, aby predniesla stanovisko k predloženému návrhu
záverečného účtu.
p. Tomanová – Záverečný účet a rozbor hospodárenia Obce Ardanovce za rok
2015 je spracovaný v súlade s príslušným ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti. Rozbor hospodárenia za rok 2015 bol vykonaný v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a vyjadruje verne vo všetkých súvislostiach
finančnú situáciu Obce Ardanovce k 31.12.2015. V zmysle § 16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujem obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2015 s výrokom:
„hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Starostka – má niekto z prítomných pripomienky alebo doplnky k záverečnému
účtu?
Poslanec Kozák – chcel by som sa spýtať, čo je to dodávatelia 321, suma 397,10 €
Starostka – faktúry, ktoré prišli v mesiaci január 2016 za mesiac december 2015
a boli uhradené až v januári 2016
Kozák – prijaté preddavky 324 vo výške 113,67 €
Starostka – nájomníci bytovky platia preddavky za elektrickú energiu a vodné,
vyúčtovanie sa robí do konca mája nasledujúceho roku
Kozák – ostatné záväzky 479 vo výške 9.388,35 €
Starostka – splátka úveru ŠFRB
Kozák – zamestnanci 331 vo výške 7.414,69 €
Starostka – mzdy zamestnancov za 12/2015 a nevyplatené mzdy starostky obce
za rok 2015.
Starostka – keďže už nemá nikto z poslancov žiadne dotazy, dávam hlasovať:
Kto je za: 5 (Daňo, Kozák, Ondrejka, Slamová, Barta)
Kto je proti: 0
Zdržal sa niekto: 0
Uzn. č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie správu o kontrole hospodárenia Obce Ardanovce za rok
2015,
- schvaľuje záverečný účet Obce Ardanovce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.

5. Starostka – čerpanie rozpočtu ste obdržali v materiáloch, má niekto pripomienky
alebo doplnky k tomuto materiálu.
Kozák – pohonné hmoty 180,00 € je vysoká suma, to si musela spraviť nejakých
2500 km
Starostka – podľa mňa za mesiac 60,00 € nie je vysoká suma.
Uzn. č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2016.
6. Starostka – Nová majiteľka predajne Monika Škopová ARDANA, Ardanovce 10
dala žiadosť na obecné zastupiteľstvo ohľadne schválenia otváracích hodín
predajne. V pondelok až piatok od 6.00 – 18.00 hod. a v sobotu a v nedeľu od 6.00
– 14.00 hod.
Má niekto pripomienky alebo doplnky k uvedenej žiadosti. Dávam hlasovať.
Kto je za: 5 (Daňo, Kozák, Ondrejka, Slamová, Barta)
Kto je proti: 0
Zdržal sa niekto: 0
Uzn. č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie otváracie hodiny prevádzky Potraviny Monika Škopová
ARDANA, Ardanovce 10.
- schvaľuje otváracie hodiny prevádzky Potraviny Monika Škopová ARDANA,
Ardanovce 10, tak ako je uvedené v žiadosti.
7. Starostka – Poľovnícke združenie Lomec Šalgovce poslalo žiadosť o finančný
príspevok z dôvodu konania poľovníckej zábavy, ktorá sa bude konať dňa
23.7.2016 v areáli chaty združenia v Šalgovciach. Zástupca združenia Miroslav
Pavlíček v telefonickom rozhovore uviedol, že by im postačila aj suma vo výške
50,00 €.
Má niekto iný návrh alebo budeme hlasovať. Poslanci súhlasili so sumou vo výške
50,00 €.
Kto je za: 5 (Daňo, Kozák, Ondrejka, Slamová, Barta)
Kto je proti: 0
Zdržal sa niekto: 0
Uzn. č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie žiadosť PZ Lomec Šalgovce o finančný príspevok,
- schvaľuje finančný príspevok pre PZ Lomec Šalgovce vo výške 50,00 €, ktoré
budú použité pri konaní poľovníckej zábavy dňa 23.7.2016 v Šalgovciach
v areáli chaty združenia.
8. Starostka – prečítala žiadosť AUTODOPRAVA – Jozef Kozák, s.r.o., Ardanovce 42
o povolenie parkovania na verejnom priestranstve pri miestnej komunikácii č. parc.
74, pred rodinným dom Rastislav Kozák a Silvia Kozáková, 956 06 Ardanovce 100.
Počet miest na parkovanie: 2.
Keďže žiadosť nie je úplná, nie je z nej zrejmé aké vozidlá tam budú parkovať, ich
evidenčné čísla, vin vozidla, plocha v m2 a doba parkovania, žiadam žiadosť
doplniť a predložiť na najbližšom zasadnutí.
Kozák – to je samozrejmé, že tam budú parkovať nákladné vozidlá (kamióny),
budeme hlasovať teraz.

Starostka – aby sme žiadosť schválili musíme vedieť kedy tam budú parkovať
a plochu v m2.
Barta – Jozef, bol by to problém keby si to doložil na ďalšom zastupiteľstve?
Kozák – teraz to auto čo tam stojí, pôjde preč, niekedy tam príde syn, keď bude
treba niečo opraviť alebo príde domov, ja neviem koľko tam bude parkovať.
Starostka obce – potrebujeme vedieť koľko dní budeš parkovať a plochu, aby sme
podľa VZN o miestnych poplatkoch mohli vypočítať poplatok za parkovanie.
Kozák – nemusíš mi ukazovať VZN z roku 2002, to už je staré.
Starostka – VZN z roku 2002 je o zákaze parkovania a keďže nebolo zrušené tak
platí a VZN o miestnych daniach a poplatku bolo schválené v decembri 2015, tieto
VZN sme povinní dodržiavať.
Kozák – ja parkujem v Trnave, tam je veľké parkovisko pre kamióny a tam platím
35,00 € mesačne a nie som ochotný platiť viacej ani tu.
Daňo – tak schválime poplatok, čo sa bude platiť a keď sa pokazia cesty, tak ich
dáš do pôvodného stavu.
Barta – hádam si nemyslíš, že bude platiť parkovné a ešte aj dávať cesty do
pôvodného stavu.
Starostka – schválime poplatok podľa VZN ale musíme vedieť plochu a počet dní
parkovania. A tiež tam máš zákaz parkovať aj z Okresného úradu, odbor cestnej
dopravy.
Kozák – ja nemám nič zakázané
Starostka – vyjadrenie mám tu a môžem ho prečítať
Kozák – veď ja som ten pozemok zveľadil, tam bola samá jama, navozil som tam
štrk
Starostka – tam nebolo treba voziť štrk, tam bola zeleň, ktorú si zničil
Kozák – daj hlasovať 35,00 € a nič viac
Starostka – budeme hlasovať za uznesenie, aby AUTODOPRAVA – Jozef Kozák,
s.r.o., Ardanovce 42 platil 35,00 € mesačne za parkovanie kamiónov na verejnom
priestranstve pri miestnej komunikácii č. parcely 74, pred rod. domom Rastislav
Kozák a Silvia Kozáková, 956 06 Ardanovce 100 – počet vozidiel: 2 ks.
Kto je za: 3 (Kozák, Slamová, Barta)
Kto je proti: 0
Zdržal sa niekto: 2 (Daňo, Ondrejka)
Barta – Jozef, dobre to je, takto si to chcel?
Už z reakcie poslanca Bartu je zrejmé, že poslanec Kozák vzhľadom
k tomu, že má väčšinu poslancov, navrhuje také uznesenia, ktoré nie sú v súlade
so zákonom alebo sú pre obec nevýhodné. Je zjavné, že poslanci Kozák, Slamová
a Barta presadzujú návrhy, ktoré sa týkajú ich samotných alebo blízkej rodiny.
Taktiež poslanec Kozák z pozície moci väčšiny poslancov dokonca nariaďuje
starostke kedy má dávať hlasovať a za čo má dávať hlasovať. V prípade, že
starostka sa s tým nestotožňuje vyhráža sa, že všetko sa nahráva a pôjde to
vyššie.
Tiež keď sa na dnešnom zasadnutí vyjadril poslanec Daňo, Kozák mu povedal,
aby bol ticho a nič nehovoril, poslancovi Ondrejkovi povedal, aby si zavrel
„chrápu“.
Uzn. č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje parkovanie vozidiel – 2 ks AUTODOPRAVA – Jozef Kozák, s.r.o.,
Ardanovce 42 na verejnom priestranstve pri miestnej komunikácii č. parcely 74,
pred rodinným domom: Rastislav Kozák a Silvia Kozáková, 956 06 Ardanovce
100 vo výške 35,00 € mesačne.

Výkon tohto uznesenia pozastavujem dňom 3.7.2016 podľa § 13 ods. 6 zákona
o obecnom zriadení, pretože sa domnievam, že je pre obec zjavne nevýhodné
a odporuje zákonu. Ľubomíra Ondrejková – starostka obce.
9. Starostka – tento bod programu navrhol poslanec Kozák, tak mu odovzdávam
slovo.
Kozák – dávam návrh na potvrdenie uznesenia č. 33/2016 a 34/2016, ktoré si
nepodpísala. Poslanci môžu toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov
všetkých poslancov potvrdiť do dvoch mesiacov od jeho schválenia.
Navrhujem schváliť uznesenie č. 33/2016: druhú etapu rekonštrukcie miestnych
komunikácií, 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.
Starostka – dávam hlasovať za predložený návrh.
Kto je za: 3 (Kozák, Slamová, Barta)
Kto je proti: 1 (Daňo)
Zdržal sa: 1 (Ondrejka)
Uzn. č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje druhú etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií, 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.
Kozák – navrhujem schváliť uznesenie č. 34/2016: v rokovacom poriadku doplniť,
že zasadnutia sa budú konať iba v piatok o 18.00 hod.
Starostka – dávam hlasovať za predložený návrh.
Kto je za: 3 (Kozák, Slamová, Barta)
Kto je proti: 2 (Daňo, Ondrejka)
Zdržal sa: 0
Uzn. č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje doplniť v rokovacom poriadku, aby sa zasadnutia obecného
zastupiteľstva konali iba v piatok o 18.00 hod.
10. Starostka – chcem Vás informovať, že dňa 26.5.2016 bola ukončená dohoda
o vykonaní práce s úradníčkou p. Janou Oravcovou, z dôvodu nástupu na
materskú dovolenku. Zároveň dňom 1.6.2016 bola uzatvorená dohoda o pracovnej
činnosti na výkon funkcie úradníčky s p. Evou Valovou.
Uzn. č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie ukončenie dohody s p. Janou Oravcovou a uzatvorenie
dohody o pracovnej činnosti s p. Evou Valovou.
11. Diskusia.
Kozák – minulý týždeň bola búrka a bol som sa pozrieť na tú cestu, ktorá ide od
kostola a tam voda hučala po ceste a vyrazila Buchovým do stavby. Bolo by dobré,
aby sa tam spravila kanalizácia a odviedla voda, ktorá tam steká.
Starostka – môže sa tam vykopať kanál ako to bolo aj v minulosti, kým ho
nezaorali majitelia pozemkov. Voda potom stečie do kanála a nepôjde po ceste,

ani na stavbu a ani do záhrad.
Kozák – to nie je dobré riešenie, treba vykopať uprostred cesty, položiť tam rúre,
ktoré sa dajú kúpiť v Ripňanoch, tam ich aj vyrábajú, nie je problém ich doviezť
a položiť, dá sa to urobiť aj svojpomocne, kúpilo by sa Banákové humno a tam by
sa to zviedlo dolu do kanála.
Starostka – rozkopať cestu nie je také jednoduché a na všetko potrebuješ
projektovú dokumentáciu.
Kozák – robilo by sa to svojpomocne, ani by to veľa nestálo, doprostred cesty by
sa urobila kanalizácia, zasypalo by sa to makadamom, zažabovalo a cesta by bola
v lepšom stave ako je doteraz.
Starostka – to vôbec nepripadá do úvahy.
Starostka – chcem Vás informovať, že obec bude zastupovať právnik vo veci
zániku mandátu poslanca Kozáka podľa § 25 ods. 2 písm. d) a ods. 3 zákona
o obecnom zriadení, ktorý sa nevzdal mandátu a ani to neoznámil obci a bol
právoplatne odsúdený v roku 2002 a v roku 2010 kedy vykonával funkciu poslanca
a zástupcu starostu, za ktorú poberal aj odmenu.
Bývalý poslanec, ktorý úmyselne neoznámil obci skutočnosť, že mu zanikla funkcia
zo zákona, naďalej sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a poberá od
obce odmenu za svoju činnosť, uvádza obec do omylu v tejto skutočnosti. Z jeho
strany môže ísť o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa
Trestného zákona ( v prípade, že spôsobená škoda obci presahuje 266,00 €),
resp. aj ďalších trestných činov.
Kozák – ty hovorím budeš si ho financovať zo svojich.
Starostka – právnik bude zastupovať obec, obec ho zaplatí.
12. Starostka – keďže sme vyčerpali všetky body programu, týmto ukončujem
zasadnutie a ďakujem Vám za účasť.

Ardanovce, 23.6.2016

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

zapísala: Ondrejková

Uznesenie
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 23.6.2016
v miestnosti obecného úradu.
___________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie:
Uzn. č. 35/2016
- Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uzn. č. 36/2016
- Určuje overovateľov zápisnice poslancov Pavla Daňa a Gabrielu Slamovú.
Uzn. č. 37/2016
- Berie na vedomie správu o kontrole hospodárenia Obce Ardanovce za rok
2015.
- Schvaľuje záverečný účet Obce Ardanovce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Uzn. č. 38/2016
- Berie na vedomie čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2016.
Uzn. č. 39/2016
- Berie na vedomie otváracie hodiny prevádzky Potraviny Monika Škopová
ARDANA, Ardanovce 10.
- Schvaľuje otváracie hodiny prevádzky Potraviny Monika Škopová ARDANA,
Ardanovce 10. Pondelok až piatok od 6.00 hod. – 18.00 hod., sobota, nedeľa
od 6.00 hod. – 14.00 hod.
Uzn. č. 40/2016
- Berie na vedomie žiadosť PZ Lomec Šalgovce o finančný príspevok
- Schvaľuje finančný príspevok pre PZ Lomec Šalgovce vo výške 50,00 €, ktoré
budú použité pri konaní poľovníckej zábavy dňa 23.7.2016 v Šalgovciach
v areáli chaty združenia.
Uzn. č. 41/2016
- Schvaľuje parkovanie vozidiel – 2 ks AUTODOPRAVA – Jozef Kozák, s.r.o.,
Ardanovce 42 na verejnom priestranstve pri miestnej komunikácii č. parcely 74,
pred rodinným domom: Rastislav Kozák a Silvia Kozáková, 956 06 Ardanovce
100 vo výške 35,00 € mesačne.
Výkon tohto uznesenia pozastavujem dňom 3.7.2016 podľa § 13 ods. 6
zákona o obecnom zriadení, pretože sa domnievam, že je pre obec zjavne
nevýhodné a odporuje zákonu. Ľubomíra Ondrejková – starostka obce.

Uzn. č. 33/2016
- Schvaľuje druhú etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií, 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.
Uzn. č. 34/2016
- Schvaľuje doplniť v rokovacom poriadku, aby sa zasadnutia obecného
zastupiteľstva konali iba v piatok o 18.00 hod.
Uzn. č. 42/2016
- Berie na vedomie ukončenie dohody s p. Janou Oravcovou a uzatvorenie
dohody o pracovnej činnosti s p. Evou Valovou.

V Ardanovciach, dňa 27.6.2016

Ľubomíra Ondrejková
starostka obce

