
U Z N E S E N I E 
z 1.ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

.......Ortuťová......., 
zo dňa ......6.12.2014.................. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

 
2. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, 
 
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, Zloženie sľubu novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 
 
4. Poverenie poslanca zastupovaním starostu, 
 
5. Prevzatie insígnií a agendy starostu obce, 
 
6. Príhovor starostu, 
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, 
 
8. 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 
 
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do 
Komisií 
 
10. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce 
 
11. Prerokovanie pracovného pomeru pracovníčky OÚ (R. Ivančová) 
 
12. Rôzne, diskusia 
 
13. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu ..1.. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 1/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Obci Ortuťová zvolilo: 
Zapisovateľ : Mgr. Patrik Fiľakovský 
Overovatelia: Mária Čisárová, Ladislav Guba 
Hlasovanie:    
Za: 5 Mária Čisárová,Miroslav Kosa,Mgr. Patrik 

Fiľakovský,Zdena Bilaninová,Ladislav Guba 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
K bodu ..2.. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
Uznesenie č. 2/2014 
Obecné zastupiteľstvo v .....obci Ortuťová............................................................................ 
A . b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 
B. k o n š t a t u j e, ž e 
1. novozvolený starosta obce ..........Ing. Ján Čisár..........................  
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva: 
Bilaninová Zdena 
Čisárová Mária  
Fiľakovský Patrik Mgr. 
Guba Ladislav  
Kosa Miroslav 
                                                  
K bodu.....4.... Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Uznesenie č. 3/2014 
Obecné zastupiteľstvo v .......obci Ortuťová................................................................................ 
Vzájomným hlasovaním a následným informovaním starostu obce bol poverený 
zastupovaním starostu obce poslanec .............Zdena Bilaninová........................ 
(zástupca sa zároveň stáva členom OR, ak bude v obci zriadená) 
Hlasovanie:    
Za: 5 Mária Čisárová,Miroslav Kosa,Mgr. Patrik 

Fiľakovský,Zdena Bilaninová,Ladislav Guba 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  



K bodu .8.. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona o obecnom zriadení. 
Uznesenie č. 4/2014 
Obecné zastupiteľstvo v .....obci Ortuťová................................................................................. 
p o v e r u j e 
poslanca ....Mgr. Patrik Fiľakovský......................................... (uviesť meno a priezvisko) 
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: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu .9... Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 
a voľbu predsedov komisií 
(jedna je povinná v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o  ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. – komisia na ochranu verejného záujmu 
 
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a 
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento 
počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany 
alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov, 
 
Uznesenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo v ..........v obci Ortuťová.......................................................................... 
A . z r i a ď u j e 
komisie, a to ... 
Komisia na ochranu verejného záujmu 
B . v o l í 
členov komisie :  

1. všetci poslanci obecného zastupiteľstva: 
Bilaninová Zdena 
Čisárová Mária  
Fiľakovský Patrik Mgr. 
Guba Ladislav  
Kosa Miroslav 

 
Hlasovanie:    
Za: 5 Mária Čisárová, Miroslav Kosa, Mgr. Patrik 

Fiľakovský, Zdena Bilaninová, Ladislav Guba 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu ..10... Určenie platu starostu obce 
Uznesenie č. 6/2014 
Tento bod ostáva otvorený, bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 
Obecné zastupiteľstvo v ......obci Ortuťová................................................................................. 
u r č u j e 
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, a to  
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. 
Hlasovanie:    
Za: 0 mená poslancov 

Proti: 0  

Zdržal sa: 5 Mária Čisárová, Miroslav Kosa, Mgr. Patrik 
Fiľakovský, Zdena Bilaninová, Ladislav Guba 

Neprítomní: 0  

                                                                            

K bodu ..11..Prerokovanie pracovného pomeru pracovníčky OÚ (R. Ivančová) 
Uznesenie č. 7/2014 
Schválenie pokračovania pracovného pomeru pracovníčky OÚ R. Ivančovej v rámci 
zodpovedností uvedených v pracovnej zmluve. 
Rozhodnutie: 
OZ a starosta schvaľuje pokračovanie pracovného pomeru pracovníčky OÚ. 
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: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

                                                                                     

 Miesto a dátum 

 

                                                                                             meno, priezvisko a podpis starostu 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454
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