
Zápisnica  
z obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 27.12.2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár  

                    Poslanci ................Milan Marušín 

                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 

                                                   Zdena Bilaninová 

                                                   Miroslav Lazor  

                                                   Ladislav Guba 

                                                                                                 

Neprítomní:      

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

Ďalší prítomní: ...................................................................................................., zam. obce 

 

Verejnosť : 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa 

3. Zloženie sľubu zvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2019 -18/2018 

5. Schválenie VZN na rok 2019 – 19/2018 

6. Schválenie úpravy  rozpočtu 2019 – 20/2018 

7. Schválenie cestovné paušál – 21/2018 

8. Rôzne, Diskusia 

9. Záver. 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal všetkých zúčastnených. Prítomným predniesol program so všetkými 

jeho bodmi.  

 

2.      Zvolenie zapisovateľa a overovateľa  

Za zapisovateľa bol zvolený Mgr. Patrik Fiľakovský a overovateľ Zdenka Bilaninová 

 

3.      Zloženie sľubu zvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

Na zastupiteľstve dodatočne zložili sľub poslanca, poslanci, ktorý sa nezúčastnili 

ustanovujúceho zasadania a ujali sa funkcie. 

 



 

4.      Schválenie rozpočtu na rok 2019 -18/2018 

Starosta oboznámil poslancov s rozpočtom obce na rok 2019 a čerpanie rezervného fondu. 

Obe v roku 2019 bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 55 794 eur. Rezervný fond bude 

použitý na splatenie úveru a splátky za rekonštrukciu KSB. Poslanci rozpočet a čerpanei 

rezervného fondu jednohlasne schválili. 

 

5.      Schválenie VZN na rok 2019 – 19/2018 

Po oboznámení a prečítaní VZN na rok 2019 sa obecné zastupiteľstvo zhodlo a jednohlasne 

schválilo, že VZN pre rok 2019 sa nebudú meniť a ostávajú naďalej platné pre rok 2019.     

  

6.     Schválenie úpravy  rozpočtu 2019 – 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu bez výhrad. 

  

7.     Schválenie cestovné paušál – 21/2018 

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo a navrhol výšku cestovného paušálu, ktorý sa bude 

vyplácať 1x mesačné vo výške 140 eur. Cestovný paušál bude použitý na  pohonné hmoty 

a amortizáciu automobilu, ktorý je v osobnom vlastníctve starostu obce a to na  pracovné 

cesty v rámci Prešovského kraja.  

 

8. Rôzne, Diskusia 

Starosta a poslanci sa dohodli na termínoch obecných zasadnutí, ktoré vyplávajú zo zákona 

a to nasledovné: 1.zasadanie 29.03.2019, 2.zasadanie 28.06.2019, 3.zasadanie 27.09.2019 

a 4.zasadanie 13.12.2019. 

 

9. Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 18:45 h. 

 

 

V Ortuťovej, 27.12.2018 

 

 

                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

Zapísal/(a):      ...................................................  Mgr. Patrik Fiľakovský 

 

Overovatelia:   ...................................................  Zdenka Bilaninová 

                           

                         


