
Zápisnica  
z  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 20.12.2014    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci :...............Mária Čisárová 
                                                   Miroslav Kosa 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdena Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                           .................................................................................................... 
Neprítomní:      .....Ladislav Guba, Patrik Fiľakovský......................................... 
                           .....................................................................................................  
Ďalší prítomní: ....T. Divulitová........................., hlavný kontrolór obce  
                           ......................-..........................., zam. obce 
 
Verejnosť:         ...Ing. Katarína Smreková.......................................................... 
                            ................................................................................................... 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia, 
2. Určenie platu starostu, 
3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 
4. Schválenie VZN na r. 2015 
5. Rôzne, diskusia, 
6. Záver 

 
 
 
 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce Ing. Ján Čisár privítal všetkých prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že  
počet prítomných poslancov je .....3... z celkového počtu 5 POSLANCOV a OZ je uznášania 
schopné. 
Starosta obce predstavil prítomnému zastupiteľstvu hlavnú kontrolórku obce pani Divulitovú 
a predstavil jej prítomných členov obecného zastupitelstva. 
Starosta predniesol program tohoto zasadnutia. 
 
 
 
K bodu 2:  Určenie platu starostu 
Starosta predniesol svoj návrh o zníženom pracovnom pomere starostu pre obec Ortuťová 
(koeficient 1,49 x 0,5). 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
 



 
K bodu 3:  Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 
Starosta predniesol vyhotovený návrh rozpočtu obce na rok 2015, kde jednotlivé body 
rozpočtu boli popísané a vysvetlené hlavnou kontrolórkou obce. 
Aktuálny návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K bodu 4: Schválenie VZN na r. 2015 
Starosta predniesol návrh nezvyšovať VZN v roku 2015. 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K Bodu 5: Rôzne: 
Realizácia plesu 26.12.2014 v obci Ortuťová 
Poslankyňa Z. Bilaninová informovala o aktuálnom stave  a počte prítomných ľudí na plese. 
 
Výroba obecnej vlajky 
Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo dať vyrobiť novú vlajku. 
 
Nefunkčné osvetlenie 
Starosta predniesol informáciu o nefunkčných svetlách v obci a prezentoval stav daných 
svetiel po výmene žiaroviek. 
OZ sa rozhodlo kontaktovať P. Leškaniča na spoluprácu pri oprave nefunkčných svietidiel. 
 
VPP 
Poslanec M. Kosa predniesol otázku o stave VPP v obci. Starosta predniesol informácie, ktoré 
získal po rozhovore so zamestnankyňou ÚP p. Cinovou. 
Starosta informoval OZ o zisteniach, aký občan môže žiadať o VPP. 
 
Prediskutovanie otázky problémov medzi rómskymi občanmi obce 
Starosta obce predniesol problém s nezhodami medzi rómskymi občanmi obce. Starosta 
predniesol, že zodpovednosťou starostu a obecného zastupitelstva nie je riešiť nezhody-bitky 
medzi romskými občanmi, ak si ich spôsobili sami. 
 
Stanovisko k napojeniu el. prípojky v obci Ortuťová 
Starosta obce predniesol informáciu zo Slovenského pozemkového fondu o rozhodnutí SPF 
k napojeniu prípojky pre rómsku osadu. Keďže pozemok nie je v osobnom vlastníctve 
občanov, nie je možné vytvorenie prípojky. SPF súhlasí s napojením el. prípojky na 
dotknutom pozemku avšak tá može byť vytvorená iba v prípade, že pozemok, na ktorom sa 
nachádza stavba je v prenájme alebo osobnom vlastníctve.  
 
Silvester 
Poslankyňa Z. Bilaninová navrhla krátke posedenie a ohňostroj počas silvestrovskej noci. 
Starosta predniesol tiež svoj návrh na stretnutie a pohostenie občanov v rámci obce pred 
polnocou. 
Zastupiťeľstvo schválilo realizáciu ohňostroja a prípravu pohostenia (varené víno a punču). 
 
 
 
 
 
 



Nevyplatené dane občanmi obce 
Prediskutovanie problematiky nevyplatených daní s hlavnou kontrolórkou obce p. 
Divulitovou. Získanie informácii od hlavnej kontrolórky, aké sú spôsoby vymožiteľnosti 
poplatkov od občanov. 
 
Zimná údržba obce: 
Starosta obce informoval o potrebe realizácie zimnej údržby. Poslankyňa Z. Bilaninová 
informovala o minuloročných stavoch, kde údržba bola realizovaná p. Dančišinom z obce 
Šašová, ktorá bola nevyhovujúca. 
Poslanec M. Kosa vyslovil návrh občana P. Ivanča, ktorý by bol ochotný vykonávať zimnú 
údržbu. Starosta obce navrhol zakúpenie obecného pluhu pre realizáciu zimnej údržby. 
Prítomné obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie obecného pluhu. 
 
Záver 
               Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
               Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené  o 18:30 h. 
 
 
 
V Ortuťovej, 20.12.2014 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
Zapísal/(a):      ................................................... 
 
 
Overovatelia:   ................................................... 
                           
                          ................................................... 
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