
Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 04.05.2015    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci :...............Mária Čisárová 
                                                   Miroslav Kosa 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdena Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                           .................................................................................................... 
Neprítomní:      ................................. Mária Čisárová......................................... 
                           .....................................................................................................  
Ďalší prítomní: .................................................., hlavný kontrolór obce  
                           ......................-..........................., zam. obce 
 
Verejnosť:         ............................................................. 
                            ................................................................................................... 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia, 
2. Poučenie o osobných údajoch, 
3. Schválenie úpravy rozpočtu, 
4. Schválenie používania vlastného osobného automobilu na pracovné účely sprostom 

obce.  
5. Schválenie paušálu na cestovné v sume 130€ , 
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
7. Letné akcie (Vatra 24.06.2015 + Rendošovci 01.09.2015), 
8. Rôzne, diskusia, 
9. Záver. 

 
 
 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia             
Starosta obce Ing. Ján Čisár privítal všetkých prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že  
počet prítomných poslancov je .....4... z celkového počtu 5 POSLANCOV a OZ je uznášania 
schopné. 
Starosta predniesol program tohoto zasadnutia. 
 
K bodu 2:  Poučenie o osobných údajoch 
Starosta poučil poslancov o právach a povinnostech ustanovených zákonom č.122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajoch v informačních systémech a o zodpovednosti za ich porušenie. 
Následne poslanci podpísali poučenie a povinnosť mlčanlivosti podľa § 22 zákona č.122/2013 
Z.z 



K bodu 3:  Schválenie upravy rozpočtu starostom obce 
Starosta oboznámil prítomných poslancov o úpravách rozpočtu a možných změnách. 
Aktuálny návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K bodu 4: Schválenie používania vlastného osobného automobilu na pracovné účely 
sprostom obce. 
Starosta predniesol návrh na používanie vlastného osobného automobilu na pracovné účely 
z dôvodu, že obec nevlastní obecne vozidlo a cesta hromadnou dopravou je zdlhavá. 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K Bodu 5: Schválenie paušálu na cestovné v sume 130€ mesačne 
Starosta navrhol paušál na mesačné cestovné vo výške 130€ s platnosťou od 1.5.2015. Suma 
je v rámci Prešovského kraja, služebné cesty do Bardejova, Prešova, Giraltoviec a na rôzne 
pracovné stretnutia. 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K Bodu 6: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
Starosta oboznámil OZ so záverečným účtom obce za rok 2014 a OZ schválilo účet za rok 
2014 bez výhrad a súhlasi s jeho plnením. 
 
K Bodu 7: Letné akcie 
Starosta predniesol návrh na letné akcie Vatra, kde by sa urobilo posedenie a spoločná 
opekačka pre obyvateľov obce datúm konania 20.6.2015 a bol prednesený aj návrh na 
kulturné podujatie Rendošovci 1.9.2015, ale to bude ešte v bliskej dobe prejednávane. 
 
K Bodu 7: Rôzné,diskusia 
Pri diskusii bolo navrhnuté a dohodnuté mulčovanie zarastených plôch v obci, stým, že 
poslanec L.Guba oslový V.K. ohľadom mulčovača. 
 
Záver 
               Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
               Zasadnutie OZ bolo začaté o 14:00 h a ukončené  o 16:30 h. 
 
 
V Ortuťovej, 04.05.2015 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
Zapísal/(a):      ................................................... 
 
 
Overovatelia:   ................................................... 
                           
                          ................................................... 
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