
Zápisnica  
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 30.12.2019   
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci ................Miroslav Lazor 
                                                   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. Voľba  zapisovateľa a overovateľa 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Schválenie VZN na rok 2020 

6. Rôzne, Diskusia 

7. Záver. 

 
 
 

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

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 

Starosta obce predniesol prítomným návrh v ktorom navrhol za zapisovateľa poslanca obce 
Mgr. Patrika Fiľakovského a za overovateľa daných zápisníc taktiež poslanca obce Miroslava 
Lazora. Z prítomných nikto voči danému návrhu nenamietal, čiže zvolenie prebehlo 
jednohlasne.  
 



3. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

Po vyvesení a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 bol dňa 30.12.2019 prijatí a schválený 
rozpočet pre rok 2020 bez výhrad. Na návrh a zmenu rozpočtu neboli prijaté žiadne námietky.  
 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Z dôvodu skončenia zmluvy, ktorá konči po šiestich rokoch funkcie hlavného kontrolóra 
obce, obec Ortuťová musí vyhlásiť konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ortuťová  na 
deň 28.02.2020. Zároveň vyhlasuje od 20.01.2020 do 28.02.2020 výberové konanie na 
obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Ortuťová a schvaľuje pracovný úväzok hlavného 
kontrolóra 4,2% t.j. 1,7 hodín týždenne. Podrobné podmienky pre uchádzačov budú 
zverejnené na informačnej tabuli v obci a tak isto na internetovej stránke obce.  

 
5. Schválenie VZN na rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že VZN na rok 2020 sa nebudú meniť a však okrem VZN za 
komunálny odpad. Na návrh a zmenu VZN neboli prijaté žiadne námietky. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje VZN o odpade bez výhrad. Zmena sa tyká výšky poplatkov na osobu 
za kalendárny rok zo súčasných 8€ na 12€. 
 

6. Rôzne, Diskusia 

V diskusii zaznela aj otázka ohľadom strechy na budove KSB. Keď, že sa jedna o budovu zo 
60-70tich rokoch strecha už ma najlepšie roky za sebou a je potreba do nej investovať. 
Diskutovalo sa aj o obecnom priestore na prízemí bývalé potraviny. Starosta chce tieto 
priestory prerobiť na salónik slúžiaci na menšie oslavy, posedenia, voľby atď. 
 

7. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 18:30 h. 
 
V Ortuťovej, 30.12.2019 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
 
Zapísal/(a):      ...................................................   Mgr. Patrik Fiľakovský 
 
Overovatelia:   ...................................................  Miroslav Lazor 


