
Z á p i s n i c a 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
30.3.2015 o 18.00  hod. v miestnosti obecného úradu. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 1. Otvorenie. 
      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
      3. Voľba hlavného kontrolóra obce. 
      4. Diskusia. 
      5. Návrh na uznesenie. 
      6. Záver. 
 
 

1. Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že prítomní sú traja 
poslanci, takže zasadnutie je uznášaniaschopné. Poslanci Eduard Ondrejka 
a Jozef Kozák sa ospravedlnili. K navrhovanému programu nemal nikto 
z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky. 

2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Gabriela Slamová a Jaroslav 
Ondrejka, za zapisovateľa poslanec Štefan Pišček. 

3. Z dôvodu, že v súlade s § 18a ods. 8 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov – uplynutím jeho funkčného obdobia 
zanikol výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Ardanovce, obecné 
zastupiteľstvo na svojom 2. Zasadnutí dňa 17.2.2015 schválilo Návrh na 
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce a návrh na 
ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 
Obce Ardanovce, ktorým vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na 
30. marca 2015. 
Kandidáti mali doručiť svoje písomné prihlášky do 16. marca 2015 na Obecný 
úrad v Ardanovciach v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra.“ 
Túto možnosť využila jedna kandidátka. 
Meno a priezvisko: Oľga Tomanová 
Dátum a miesto narodenia: 6.6.1953, Nitrianska Blatnica 
Bydlisko: 956 05  Nitrianska Blatnica 373 
Vzdelanie: SVŠ, SEŠ 
Údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení: 

- Účtovníčka, referentka práce a mzdy – 14 rokov 
- Banková úradníčka – 8 rokov 
- Vedúca expozitúry – 6 rokov 

  Prax v samospráve: 
- Poslankyňa obecného zastupiteľstva – 4 roky 
- Členka komisie pre ekonomiku, podnikanie, obchod a služby – 8 rokov 
- Hlavný kontrolór obcí: Nitrianska Blatnica, Ardanovce, Svrbice – od roku 

2009 a Šalgovce od roku 2013. 
Poslanci jednohlasne schválili hlavného kontrolóra obce – p. Oľgu Tomanovú. 
Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

4. V diskusii nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky. 



5. Starostka obce prečítala návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. 

6. Na záver poďakovala prítomných za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 
 

 
 
 
Ardanovce, 30.3.2015              zapísala: Oravcová 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  ..................................................... 
 
    ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e 
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo dňa 
30.3.2015  v miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí schválilo nasledovné uznesenie: 
 
 
Uzn. č. 12 
- berie na vedomie informáciu o podanej prihláške na funkciu hlavného kontrolóra 

obce. 
-  

 
Uzn. č. 13 
- konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
Uzn. č. 14 
- volí v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov do funkcie hlavného kontrolóra 
Obce Ardanovce p. Oľgu Tomanovú na obdobie šiestich rokov od 1.4.2015 do 
31.3.2021. 

 
Uzn. č. 15 
- určuje overovateľov zápisnice poslancov Gabrielu Slamovú a Jaroslava Ondrejku. 

 
 
 
 
Ardanovce, 30.3.2015       
 
 
 
         Ondrejková Ľubomíra 
               starostka obce 
 

 

 


