
Zápisnica  
z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 03.12.2018    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci ................ Mária Čisárová - odchádzajúci poslanec  
                                                   Milan Marušín 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdena Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                                                   L. Divulitová  hlavný kontrolór obce 
                                                   Miroslav Lazor – novozvolený poslanec    
 
Neprítomní:     Mgr. Patrik Fiľakovský, Ladislav Guba 
                           ...................................................................................................... 
Ďalší prítomní: ...................................................................................................., zam. obce 
 
Verejnosť : 
 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa  
3. Oboznámenie s výsledkami komunálnych volieb 2018 
4. Zloženie sľubu starostu 
5. Zloženie sľubu poslancov 
6. Schválenie platu starostu a odmeňovanie poslancov 
7. Zvolenie  zástupcu starostu 
8. Vymenovanie komisie na ochranu verejného záujmu 
9. Rôzne, Diskusia 
10.  Záver. 

 
 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal všetkých zúčastnených na ustanovujúcej schôdzi. Prítomným predniesol 
program so všetkými jeho bodmi.  
 

2.      Zvolenie zapisovateľa a overovateľa  
Za zapisovateľa bola zvolená Zdenka Bilaninová a overovateľ Mária Čisárová 
 
 
 



3.      Oboznámenie s výsledkami komunálnych volieb 2018 
Zapisovateľka z komunálnych volieb p. M.Čisárová oboznámila prítomných o priebehu 
a o výsledkoch volieb. Na post starostu kandidoval jeden kandidát – Ing. Ján Čisár, ktorému 
voliči odovzdali 57 hlasov. Post poslancov bol obsadený piatimi poslancami a to :  
Zdenka Bilaninová, 53 hlasov 
Miroslav Lazor, 52 hlasov 
Ladislav Guba,  49 hlasov 
Milan Marušín, 43 hlasov 
Patrik Fiľakovský,  42 hlasov      
Z postu poslanca odchádza a do volieb nekandidovala p. Mária Čisárová. 
  

4.       Zloženie sľubu starostu 
Starosta predniesol sľub a svojím podpisom sľubu sa ujal funkcie. 
 

5.      Zloženie sľubu poslancov 
Jednotlivý poslanci prečítali sľub a svojím podpisom sľubu sa ujali funkcie. 
 

6.      Schválenie platu starostu a odmeňovanie poslancov 
Na ustanovujúcom zasadaní bol schválený plat starostu obce podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a to nasledovné. 
Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce 
do 500 obyvateľov. (954€ x 1,65 = 1575€). Plat starostu je účinný  odo dňa zloženia sľubu. 
Ďalej bolí odsúhlasené zásady odmeňovania poslancov za účasť na zasadnutí orgánov 
obecného zastupiteľstva - avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí 
včítane hlasovania a za každý výkon osobitných úloh vo výške 10€. Odmena bude vyplatená 
poslancom na konci roka jednorázovo po predložení prezenčných listín. 
 

7.       Zvolenie  zástupcu starostu 
Starosta navrhol za svojho zástupcu p. Zdenku Bilaninovú  a tá bola jednohlasné zvolená. 
  

8.       Vymenovanie komisie na ochranu verejného záujmu 
Do komisie na ochranu verejného záujmu boli zvolený: Miroslav Lazor, Milan Marušin, 
Zdenka Bilaninová, 
 

9.       Rôzne, Diskusia 
Starosta a poslanci sa dohodli na termíne posledného zasadnutia (27.12.2018) na ktorom sa 
bude schvaľovať rozpočet obce na rok 2019, VZN na rok 2019 . 
 

10. Záver 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 18:30 h. 
 



 
 
V Ortuťovej, 03.12.2018 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
Zapísal/(a):      ...................................................   Zdenka Bilaninová 
 
Overovatelia:   ...................................................  Mária Čisárová 
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