
Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 22.03.2017    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 

                    Poslanci ................ Mária Čisárová 

                                                   Milan Marušín 

                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 

                                                   Zdena Bilaninová 

                                                   Ladislav Guba 

                                                   L. Divulitová  hlavný kontrolór obce 

                            

Neprítomní:     Mária Čisárová, Ľubica Divulitová  

                           ...................................................................................................... 

Ďalší prítomní: .........................................................................-..........................., zam. obce 

 

Verejnosť : 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2017 

3. Schválenie kúpy kosačky  

4. Schválenie programu akcií v obci na rok 2017 

5. Oboznámenie o projektoch a výzvach rok 2017 

6. Schválenie žiadosti o úveru pre obec.  

7. Rôzne, diskusia, 

8. Záver. 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta privítal všetkých zúčastnený na schôdzi. Prítomným prečítal program verejnej 

schôdze so všetkými jeho bodmi. Z prítomných nikto nebol proti tomuto programu.  

2. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2017 

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s úpravou rozpočtu na rok 2017. Poslanci 

jednohlasne odsúhlasili prípadnú úpravu rozpočtu na rok 2017. 

3. Schválenie kúpy kosačky  

Starosta dal návrh na kúpu kosačky tzv. záhradná malotraktorová kosačka. Dôvod kúpy je 

malý počet pracovníkov VPP a stým spojená údržba a kosenie verejných priestranstiev.  

 

 

 

 



4. Schválenie programu akcií v obci na rok 2017 

Starosta spolu s poslancami navrhli tieto obecné akcie: 

Deň deti – 3.6.2017 

Pálenie Sobitky – 24.6.2017 

Výlet – 23.9.2017 ešte v rokovaní (dátum + miesto výletu), zatiaľ je dátum 23.9.2017 

a miesto Martin návšteva slovenskej dediny tzv. skanzen – poznáme to z relácie Zem spieva. 

Mikulášske posedenie – 10.12.2017 

5. Oboznámenie o projektoch a výzvach rok 2017 

Starosta oboznámil prítomných poslancov o projektoch o ktoré sa môže obec uchádzať ako 

napríklad: vybudovanie záchytných protipovodňových hrádz, regulácia vodných tokov, 

vybudovanie obecného vodovodu, odstránenie čiernych skládok, oprava budov vo vlastníctve 

obce atď. Žiadosť o tieto projekty ako aj ich vypracovanie však niečo stojí a obec musí 

uvažovať či ma význam isť do niečoho takého. 

6. Schválenie žiadosti o úveru pre obec.  

Starosta predniesol návrh na čerpanie úveru, ktorý by obec použila na opravu interiéru 

kultúrnej sály, (strop, omietky, nové stoly). Poslanci zatiaľ tento návrh neschválili z dôvodu 

vysokej investície v prípade zlého stavu strechy. 

7. Rôzne, diskusia 

Starosta obce otvoril diskusiu, ktorá sa prevažne týkala rekonštrukcii kultúrnej sály a opravy 

budovy, ktorá bola niekedy sídlom JRD a momentálne ju vlastní obec. Zastupiteľstvo sa 

vyjadrilo k žiadosti o úver pre obec, ktorá sa bude ešte prejedávať na aký účel by bolo dobre 

požiadať, alebo nepožiadať o úver.  

8. Záver 

            Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

            Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 18:00 h. 

 

 

 

V Ortuťovej, 22.03.2017 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

Zapísal/(a):      ...................................................   Mgr. Patrik Fiľakovský 

 

Overovatelia:   ...................................................  Ladislav Guba 

                           

                          ................................................... 

 


