Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,
konaného dňa 15.12.2016
___________________________________________________________________________
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,
......................................................................................................
Ďalší prítomní: .........................................................................-..........................., zam. obce
Verejnosť . Kokinda Michal, Dziak Pavol, M.Kéda ml.........................................
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie rozpočtu na rok 2017-2019
Schválenie úpravy rozpočtu r.2016
Schválenie a prijatie VZN na rok 2017
Zhrnutie roku 2016 + ciele na rok 2017
Rôzne, diskusia,
Záver.

Otvorenie zasadnutia

Pán starosta privítal všetkých zúčastnených občanov na verejnej schôdzi. Prítomným prečítal
program verejnej schôdze so všetkými jeho bodmi. Z prítomných nikto nebol proti tomuto
programu.
2. Schválenie rozpočtu na rok 2017-2019
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných občanov s rozpočtom na rok 2017 – 2019.
Navýšenie v rozpočte bolo v niektorých položkách. Starosta oboznámil prítomných so
všetkými navýšenými položkami.
V závere tohto bodu starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto z prítomných
občanov neprihlásil.

3. Schválenie úpravy rozpočtu r.2016
Úprava rozpočtu bola schválená.
4. Schválenie a prijatie VZN na rok 2017
VZN zväčša ostávajú nezmenené. Zmena sa týka len komunálneho odpadu, kde došlo
k zvýšeniu z 7 eur na 8,00 eur, nakoľko obec v priebehu minulých rokov vždy
doplácala veľkou sumou peňazí za tento odpad. Prítomné obecné zastupiteľstvo
spoločne s prítomnými občanmi zahlasovalo za schválenie a prijatie VZN na rok 2017.
V prípade VZN za správu cintorína ostáva nezmenené.
5. Zhrnutie roku 2016 + ciele na rok 2017
Starosta obce oboznámil prítomných s celoročnými akciami, ktoré boli v tomto kalendárnom
roku v obci vykonané.
- Vyčistenie oddychovej zóny pod pašikami
- Vyčistenie stoky smerom na obec Lipovú
- Zavedenie vodovodu na cintoríne
- Rekonštrukcia futbalového ihriska
Plány pre ďalší kalendárny rok 2017
- Oprava oplotenia okolo cintorína a hrobov.
- Odstránenie veľkokapacitného kontajnera a nahradenie ho menšími, vhodnejšími
kontajnermi.
- Rekonštrukcia priepustu kanálu a stoky smerom na Krajňáka
- Výsadba pred obecným úradom, zavedenie parku pre obec
- Rekonštrukcia odkvapov na budove obecného úradu
- Verejné akcie pre obec: deň detí, pálenie sobitky, mikulášsky program, výlet pre
občanov celej obce
6. Rôzne, diskusia

-

Starosta obce otvoril diskusiu:
Do diskusie sa prihlásil pán Kokinda, ktorý mal tieto pripomienky:
Vodovod v obci, ktorí je momentálne v užívaní, by mal byť pre celú obec, nielen pre
niektorých občanov, ktorí tento vodovod užívajú
Podal návrh, aby bol vytvorený spoločný projekt a vodovod pre celú obec.
S dotyčným občanom sme sa dohodli na spoločnej ďalšej schôdzi, kde bude tento bod
ešte raz otvorený a bude sa mu venovať jedna časť schôdze. Tento bod bude zaradený
do programu tejto nasledujúcej schôdze.

7. 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, 15.12.2016

Ing. Ján Čisár
starosta obce

Zapísal/(a):

................................................... Mgr. Patrik Fiľakovský

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

