
Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 20.09.2018    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci ................ Mária Čisárová 
                                                   Milan Marušín 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdena Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                                                   L. Divulitová  hlavný kontrolór obce 
                            
Neprítomní:      
                           ...................................................................................................... 
Ďalší prítomní: ...................................................................................................., zam. obce 
 
Verejnosť : 
 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie úpravy  rozpočtu 2018 
3. Rómovia – Šamko, Šamková 
4. Kultúrne podujatia -  December 
5. Rôzne, Diskusia 
6. Záver. 

 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na schôdzi. Prítomným predniesol program so 
všetkými jeho bodmi.  
 

2. Schválenie úpravy  rozpočtu 2018 
K tomuto bodu starosta predniesol jednotlivé položky rozpočtu, ktoré je potrebné upraviť. 
Poslanci sa jednohlasne zhodli na schválení daného rozpočtu pre rok 2018. 
 
 

3.     Rómovia – Šamko, Šamková 
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných so situáciou, ktorá nastala v rodine 
Šamkových a v rómskej osade. Dňa 20.8.2018 o 21:00 hod. došlo k požiaru v rómskej osade, 
kde rodina Šamková prišla o príbytok. Starosta dal návrh, aby sa zabezpečilo dočasné bývanie 
a aby sa poškodení dočasne ubytovali u známych. Obec sa bude snažiť zabezpečiť stan 
a následne náhradné bývanie pre poškodených občanov obce. Obec sa pokúsi zakúpiť 



unimobunku, ktorú si poškodená rodina bude postupne splácať a to z dôvodu, že k požiaru 
došlo úmyselne. Rodina Šamková bude privolaná na obecný úrad, kde s nimi budú dohodnuté  
podmienky splácania a ďalšie veci súvisiace so zabezpečením ich bývania.  
 
 

4. Kultúrne podujatia -  December 
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce za dohodli, že v mesiaci december sa bude konať 
Mikulášske posedenie a to dňa 8.12.2018. Program a čas tohto podujatia sa ešte 
upresní. Následne v závere roka, t.j. 31.12.2018 obec zabezpečí silvestrovský ohňostroj.    

 
 

5. Rôzne, Diskusia 
V tomto bode starosta oboznámil poslancov s exekúciou, ktorá je vedená voči obci a to z roku 
2001. Starosta sa k tejto informácii dostal náhodou a oboznámil to obecnému zastupiteľstvu, 
hlavnej kontrolórke obce a ekonómke.  K tejto exekúcií starosta zisťuje fakty a podklady, aby 
na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva bolo všetko podložené a aby sa rozhodlo čo 
ďalej, keďže k danej exekúcií neexistujú žiadne podklady.  
 
 

6. Záver 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 18:30 h. 
 
 
 
V Ortuťovej, 20.09.2018 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
Zapísal/(a):      ...................................................   Mgr. Patrik Fiľakovský 
 
Overovatelia:   ...................................................  Ladislav Guba 
                           
                          ................................................... 
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