Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,
konaného dňa 6.12.2014
___________________________________________________________________________
Prítomní: Starosta obce:..Ing. Ján Čisár
Poslanci :...............Mária Čisárová
Miroslav Kosa
Mgr. Patrik Fiľakovský
Zdena Bilaninová
Ladislav Guba
....................................................................................................
Neprítomní: .....-................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: ......................-.........................., hlavný kontrolór obce
......................-..........................., zam. obce
Verejnosť:

...Ing. Katarína Smreková.......................................................
...................................................................................................

PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce,
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,
5. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva,
6. Poverenie poslanca zastupovaním starostu,
7. Prevzatie insígnií a agendy starostu obce,
8. Príhovor starostu,
9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,
9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov,
10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
Komisií,
11. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce,
12. Prerokovanie pracovného pomeru pracovníčky OÚ (R. Ivančová),
13. Rôzne, diskusia,
14. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Novozvolený starosta obce Ing. Ján Čisár privítal všetkých prítomných na zasadnutí
a oboznámil ich s programom.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je .....5... a OZ je uznášania schopné.
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K bodu 2: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
OZ hlasovalo a určilo za zapisovateľa poslanca Mgr. Patrika Fiľakovského a za
overovateľov zápisnice boli určený poslanci Ladislav Guba a Mária Čisárová
Zapisovateľ:
...............Mgr. Patrik Fiľakovský...................
Overovatelia zápisnice: ..... Mária Čisárová, Ladislav Guba....................................
Hlasovanie:
za:
5 (Mária Čisárová, Miroslav
Kosa,Mgr. Patrik Fiľakovský, Zdena Bilaninová, Ladislav Guba)
proti :
počet (mená)
zdržal sa:
počet (mená)
neprítomní pri hlasovaní:
počet (mená)
Hlasovanie:
za:
5 (Mária Čisárová, Miroslav Kosa,Mgr.
Patrik Fiľakovský, Zdena Bilaninová, Ladislav Guba)
proti :
0 (mená)
zdržal sa:
0 (mená)
neprítomní pri hlasovaní:
0 (mená)

K bodu 3: Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Poslankyňa Zdena Bilaninová v krátkosti informovala OZ o výsledkoch volieb
a odovzdala osvedčenia.
K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Ján Čisár zložil sľub a následne ho podpísal.
K bodu 5: Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolené obecné zastupiteľstvo zložilo sľub, ktorý bol prečítaný poslancom
Miroslavom Kosom a následne ho podpísali všetci poslanci.
K bodu 6: Poverenie poslanca zastupovaním starostu
Starosta a OZ hlasovaním určili za zástupcu starostu poslankyňu Zdenu Bilaninovu
Hlasovanie:
za:
5 (Mária Čisárová, Miroslav
Kosa,Mgr. Patrik Fiľakovský, Zdena Bilaninová, Ladislav Guba)
proti :
počet (mená)
zdržal sa:
počet (mená)
neprítomní pri hlasovaní:
počet (mená)
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K bodu 7: Prevzatie insígnií a agendy starostu obce
Agenda obce a insígnie boli odovzdané zástupcom bývalej starostky Z. Bilaninovou
z dôvodu neprítomnosti starostky zo zdravotných dôvodu. Starosta obce a obecné
zastupiteľstvo agendu obce a insígnie prebrali, ale len časti. Agendu bude potrebne doplniť o:
- dokumentáciu majetku obce (pozemky).
Zodpovedný za doplnenie chýbajúcej agendy: Z. Bilaninová
Prevzatie kľúčov od kultúrneho domu, kancelárie, domu smútku a všetky ostatne.
K bodu 8: Príhovor starostu
Novozvolený starosta prednesom krátky príhovor, v ktorom poďakoval za podporu
a poprial veľa úspechov všetkým členom OZ .
K bodu 9: Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Ortuťová jednohlasne schválilo a poverilo poslanca
Mgr. Patrika Fiľakovského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:
5 (Mária Čisárová, Miroslav
Kosa,Mgr. Patrik Fiľakovský, Zdena Bilaninová, Ladislav Guba)
proti :
počet (mená)
zdržal sa:
počet (mená)
neprítomní pri hlasovaní:
počet (mená)
K bodu 10: Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
Komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Ortuťová zriadilo komisiu na ochranu verejného
záujmu. Členovia tejto komisie sú všetci poslanci OZ : Miroslav Kosa
Mgr. Patrik Fiľakovský
Zdena Bilaninová
Ladislav Guba
Mária Čisárová
K bodu 11: Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
Tento bod ostáva otvorený, bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu je:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku (podľa § 4 ods.
1. uviesť konkrétny koeficient) 1,49 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
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K bodu 12: Prerokovanie pracovného pomeru pracovníčky OÚ (R. Ivančová)
OZ a starosta schválili pokračovania pracovného pomeru pracovníčky OÚ R.
Ivančovej v rámci zodpovedností uvedených v pracovnej zmluve. Zmluva sa však bude
v najbližšej dobe prejednávať a na nasledujúcom obecnom zasadnutí schvaľovať.
Hlasovanie:
za:
5 (Mária Čisárová, Miroslav
Kosa,Mgr. Patrik Fiľakovský, Zdena Bilaninová, Ladislav Guba)
proti :
počet (mená)
zdržal sa:
počet (mená)
neprítomní pri hlasovaní:
počet (mená)

K bodu 13: Rôzne, diskusia
1) Zimná údržba obce
- Kontaktovanie J. Dančišina o možnosti zabezpečenia zimnej údržby
Zodpovedný: L. Guba
Tento bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
2) VPP - Ukončenie zmlúv s občanmi na VPP ku 31.12.2014
- Informovanie občanov pracujúcich na VPP o záujme predĺženia práce na VPP –
vyhlásenie vo verejnom rozhlase, zápis na OÚ
- Zodpovedný za vyhlásenie a zápis: R. Ivančová
Tento bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
K bodu 14: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 21:00 h.

V Ortuťovej, 06.12.2014

Ing. Ján Čisár
starosta obce
Zapísal/(a):

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

Overovatelia: ...................................................
...................................................
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