
Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 27.03.2018    
___________________________________________________________________________ 
 
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. Hospodárenie obce za rok 2017  
3. Separovanie, stavebný zákon, soza 2018 
4. Plánované práce na obci a akcie pre obyvateľov na rok 2018 
5. Rómska osada (voda, odpad...) 
6. Priepust Krajňaková - Dančišin 
7. Rôzne, diskusia, 
8. Záver. 

 
 
 

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

2. Hospodárenie obce za rok 2017 
Starosta k tomuto bodu predniesol výdavky, ktoré obec použila na jednotlivé práce, materiál 
a výdavky a príjmy obce za celý rok 2017. Tak isto oboznámil prítomných aký je stav 
obecného účtu.    
 
 



3. Separovanie, stavebný zákon, soza 2018 
V tomto bode boli prítomní oboznámený so stavebným zákonom, aké zmeny sa plánujú. 
Starosta oboznámil prítomných so separovaním a danej problematike. Ďalej spomenutý 
problém  tykajúci sa zákona o poplatkoch za hranie skladieb a platba organizácii Soza. 
 
 

4. Plánované práce na obci a akcie pre obyvateľov na rok 2018 
Poslanci navrhli niektoré práce, ktoré by sa mali vykonať na obci v priebehu roka 2018. Ide 
o výsadbu pred obecný úradom, dokončenie detského ihriska, rekonštrukcia obecnej studne, 
osvetlenie chodníka, výsadba a zábradlie k cerkvi, altánok v oddychovej zóne Pid pašikami. 
Obec naplánovala akcie Deň deti a to 9.6.2018 alebo 10.6.2018 termín bude ešte u presnený, 
Pálenie sobitky (Vatra) dňa 23.6.2018, Výlet Maďarsko - kúpalisko, alebo skanzen Stará 
Ľubovňa. 
 

5. Rómska osada (voda, odpad...) 
Starosta predniesol problematiku rómskej osady. Ide o odpad a vodu. Čo sa týka odpadu a tzv.  
skládky obyvatelia si ju zriadili sami a odpad riešia týmto spôsobom. Zastupiteľstvo 
odsúhlasilo veľkokapacitný kontajner stým, že danú skládku obyvatelia odstránia 
svojpomocne. Čo sa týka studne, v minulosti obec Ortuťová obyvateľom osady vybudovala 
zo svojich finančných zdrojov studňu a dala im ju do užívania stým, že sa budú o ňu starať. 
Bolo však zistené, že je tam priesak povrchovej vody a tým je voda v studni znečistená. 
Obyvatelia osady si majú studňu vyčistiť, obkopať, odizolovať a odviesť povrchovú vodu od 
studne. Obec im pomôže tým, že zabezpečí čerpadlo na vyťahanie vody zo studne a zakúpi 
dezinfekciu.  
 
 

6. Priepust Krajňaková – Dančišin 
Obec ďalej riešila priepust Krajňaková – Dančišin. Tento problém pretrváva dlhé roky. 
Problémom je nepostačujúci priemer priepustu a v prípade prívalových dažďov rodina 
Krajňaková je vytápaná. Obec v minulosti zakúpila skruže a dohodla osadenie s pánom 
Dančišinov, ktorý tento priepust využíva ako prístup k svojej budove. Do dnešného dňa sa nič 
nerealizovalo. Zastupiteľstvo navrhlo vypracovať projekt a zistiť všetky skutočnosti týkajúce 
sa daného priepustu a oboznámiť pána Dančišina s prácami, v prípade nesúhlasu obec pristúpi 
k realizácii prác inou firmov. 
 
 
 
   

7. Rôzne, diskusia 
Diskusia sa týkala prevažné bodov, ktoré boli v programe. 
 

8. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 19:30 h. 



 
 
 
V Ortuťovej, 27.03.2018 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
Zapísal/(a):      ...................................................   Mgr. Patrik Fiľakovský 
 
Overovatelia:   ...................................................  Ladislav Guba 
                           
                          ................................................... 
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