
Z á p i s n i c a 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
14.10.2014 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. Žiadosť ŠJ pri ZŠ s MŠ o príspevok na stravu. 
      5. Rôzne. 
      6. Diskusia. 
      7. Návrh na uznesenie. 
      8. 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 Štefan Pišček a Viliam Káčer, 
za zapisovateľa poslanec Jaroslav Ondrejka. 

3. Starostka obce informovala prítomných o stave finančných prostriedkov na 
bežnom účte. Ku dnešnému dňu činí stav 4.676,15  €. 

4. Starostka prečítala žiadosť Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou 
školou Šalgovce o príspevok na stravu pre deti z našej obce, ktoré sa stravujú 
v školskej jedálni vo výške 0,20 € na dieťa a deň v školskom roku 2014/2015. 
Príspevok bude uhradený mesačne na základe faktúry s menným zoznamom 
žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni. 
Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

5. Starostka obce informovala prítomných o použitej dotácie z Ministerstva financií 
Slovenskej republiky na rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku. Suma vo 
výške 5.000 € bola použitá na uloženie zámkovej dlažby pred domom smútku, 
dlažby okolo domu smútku, vybudovanie prístrešku, ktorý je pokrytý lexanom, 
nastriekanie fasády domu smútku. Obec sa podieľala spolufinancovaním vo 
výške 500,- , čo činilo 10 % z poskytnutej dotácie. 
Starostka informovala, že z dôvodu vystúpenia susedných obcí z MAS 
Mikroregión pod Marhátom musí aj naša obec ukončiť členstvo k 28.2.2015 
a z toho istého dôvodu vstúpiť do MAS OZ Mikroregión Radošinka k 1.3.,2015. 
Starostka informovala poslancov o možnosti výmeny verejného osvetlenia za 
LED osvetlenie. Je vypracovaný energetický audit, na základe ktorého je 
potrebná výmena osvetlenia i výložníkov. Podstata ponuky spočíva v tom, že 
obec by po dobu 15 rokov odoberala elektrickú energiu od Enelu a počas 
platnosti zmluvy by neplatila za údržbu a opravu VO. Vzhľadom k tomu, že obec 
si nemôže zobrať úver z dôvodu zaťaženosti obce, tak prefinancovanie formou 
koncesie by bolo pre obec výhodné. Poslancov ponuka oslovila a po krátkej 
diskusii poverili starostku, aby podala výzvu na predkladanie ponúk a podpísala 
zmluvu. 
Ďalej starostka informovala prítomných, že obci bola poskytnutá dotácia 
z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 3.075,- € na projekt „Zábava 
a poznanie v Obci Ardanovce“. Z tejto sumy bolo vybudované detské ihrisko 
a dve informačné tabule, z ktorých je jedna umiestnená na úpätí vrcholu Havran 
a druhá   na ihrisku.  Informačné   tabule  sú  obojstranné,  na   jednej  strane  sa 



nachádza mapa náučného turistického chodníka a na druhej strane je informácia 
o obci a o Mikroregióne pod Marhátom. Taktiež na tomto projekte sa obec 
podieľala 10% spolufinancovaním. 

6. V diskusii nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky. 
7. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce, ktorý bol jednohlasne schválený. 
8. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 
 

    
 
                
 
 
Ardanovce, 14.10.2014                zapísala: Oravcová 
 
 
 
 
Overovatelia:  ..................................................... 
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U z n e s e n i e 
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
14.10.2014  v miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie: 
 
 
Uzn. č. 61 
- berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov na účte, 
- berie na vedomie informáciu o žiadosti ŠJ pri ZŠ s MŠ Šalgovce, 
- berie na vedomie informáciu o poskytnutej dotácii z Ministerstva financií SR vo výške 

5.000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku, 
- berie na vedomie informáciu o poskytnutej dotácii z Nitrianskeho samosprávneho 

kraja vo výške 3.075,- € na projekt „Zábava a poznanie v Obci Ardanovce.“ 
- berie na vedomie oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia 

Mikroregiónu Radošinka, 
- berie na vedomie informáciu o ponuke na modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu  

a prevádzku verejného osvetlenia v obci. 
 
 

Uzn. č. 62 
- schvaľuje príspevok na stravu detí z Obce Ardanovce, ktoré sa stravujú v školskej 

jedálni vo výške 0,20 € na dieťa a deň na školský rok 2014/2015, 
- schvaľuje ukončenie členstva v MAS Mikroregión pod Marhátom a vystúpenie obce 

z územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva MAS Mikroregión pod 
Marhátom ku dňu 28.2.2015, 

- schvaľuje vstup do Miestnej akčnej skupiny OZ Mikroregión Radošinka a zaradenie 
obce do územia MAS OZ Mikroregión Radošinka ku dňu 1.3.2015, 

- schvaľuje modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia 
LED svietidlami formou koncesie. 
 

 
Uzn. č. 63 
- poveruje starostku obce, aby vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na 

modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a následne 
podpísanie zmluvy. 
 

 
Uzn. č. 64 
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Štefana Piščeka a Viliama Káčera. 

 
 
 
 
Ardanovce, 14.10.2014       
 
 
 
         Ondrejková Ľubomíra 
               starostka obce 



 

 


