
Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 05.04.2019   
___________________________________________________________________________ 

 

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. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa 

3. Správa o činnosti za rok 2018 

4. Schválenie úpravy  rozpočtu 2019  

5. Schválenie prijatia úveru Prima banka 

6. Informácie o odpade a odpadové hospodárstvo 

7. Schválenie predaja obecnej budovy + forma predaja 

8. Plány a vízie v roku 2019 

9. Rôzne, Diskusia 

10. Záver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta privítal všetkých zúčastnených na schôdzi. Prítomným predniesol program so 

všetkými jeho bodmi.  

 

 

2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa 

Starosta obce predniesol prítomným návrh, podľa ktorého navrhol za zapisovateľa poslanca 

obce Mgr. Patrika Fiľakovského a za overovateľa daných zápisníc taktiež poslanca obce 

Miroslava Lazora. Z prítomných občanov nikto voči danému návrhu nenamietal, čiže zvolenie 

prebehlo jednohlasne.  

 

3. Schválenie úpravy  rozpočtu 2019  

Schválenie úpravy rozpočtu bolo schválené bez výhrad a tak isto bola do budúcna 

odsúhlasená zmena úprav rozpočtu bez zvolávania OZ.   

 

4. Schválenie prijatia úveru Prima banka 

Starosta predniesol návrh OZ o požiadanie o úver v Prima banke Bardejov a to v sume 7000 

eur. ak to banka schváli. Tieto finančné prostriedky by boli použité na potreby obce.  

 

5. Správa o činnosti za rok 2018 

Starosta k tomuto bodu predniesol výdavky, ktoré obec použila na jednotlivé práce, materiál 

a výdavky a príjmy obce za celý rok 2018. Tak isto oboznámil prítomných aký je stav 

obecného účtu. Obec v roku 2018 mala náklady celkové na chod obce vo výške 57 628 eur. 

Obec v roku 2018 ušetrila 3600 eur, ktoré sú použité na tvorbu rezervného fondu.  

 

6. Informácie o odpade a odpadové hospodárstvo 

V tomto bode boli prítomní oboznámený s odpadovým zákonom, aké zmeny sa plánujú. 

Starosta oboznámil prítomných so separovaním odpadu. O tejto problematike bližšie 

oboznámil prítomných občanov.  

V budúcnosti bude potrebné navýšiť cenu za odpad, nakoľko ceny za vývoz odpadu budú 

navýšené aj u nášho odberateľa a vývozcu odpadu. Bližšie sa tomuto bodu budeme venovať 

v nasledujúcom období.  

   

7. Schválenie predaja obecnej budovy + forma predaja 

Starosta oboznámil prítomných o pláne predať obecnú budovu, ktorú obec nadobudla do 

osobného vlastníctva kúpou. Ide o administratívnu budovu s.č.57 na CKN 24/3 bez pozemku. 

Budova sa mala opravovať a mala byť prerobená na bytový dom, ale nakoľko má obec 

finančné ťažkosti neje schopná tento zámer zrealizovať. Preto sa OZ rozhodlo tuto budovu 

ponúknuť na predaj. OZ odsúhlasilo aj formu predaja a to priamy predaj. Obec v krátkej dobe 

dá  vypracovať znalecký posudok. 

 



8. Plány a vízie v roku 2019 

Finančná pomoc vo výške 7000 eur –  

Predaj obecnej budovy tzv. „bývalých kancelárií“, kde máme zatiaľ dvoch záujemcov, ktorí 

budú následne budovu prerábať na prevádzkovú budovu, alebo bytový dom. 

Plány a vízie v aktuálnom roku budú obmedzené, nakoľko rozpočet v tomto roku bol 

upravený a je potrebné splatiť exekúciu.  

Plánované budú len tieto aktivity: Pálenie sobitky (Vatra) dňa 29.6.2019 a posedenie pri 

Vianočnom stromčeku.  

 

9. Rôzne, Diskusia 

Diskusia sa týkala prevažne bodov, ktoré boli v programe. Najviac bola diskusia k bodu 7. 

nakoľko niektorí obyvatelia neboli za odpredanie obecnej budovy.  

Následne prebehla diskusia o potrebe vysporiadania niektorých pozemkov v obci, ktoré nie sú 

vôbec udržiavané a chátrajú.  

V ďalšej časti diskusie sa občania vyjadrovali ku strate obecnej kroniky, ktorá sa doteraz 

nenašla.  

Diskusia sa týkala aj úpravy trávnatých plôch pred domami jednotlivých občanov, nakoľko 

kosiť sa bude len pred domami, ktoré nie sú užívané a sú dlhodobo opustené. Táto úprava 

trávnatých plôch bude spoplatnená.  

Ďalší bod sa týkal odpadu pri rómskej osade, nakoľko tento odpad sa nachádza v ich tesnej 

blízkosti a nevynášajú ho. Táto skládka je pred našou obcou, preto sa občania prikláňali 

k názoru, túto nelegálnu skládku odstrániť.  

Ďalší bod čierna stavba v našej obci. Miestny Róm si buduje nelegálnu čiernu stavbu, táto 

stavba je na území štátneho pozemkového fondu, majiteľ pozemku bol o tejto čiernej stavbe 

oboznámený, bude to riešiť.  

Následný bod oplotenie kultúrneho domu, námietka od občana Michala Kokindu.  

Ďalší bod navrhol pán Ján Ivančo, ktorý upozornil na prístupovú cestu ku cintorínu pre 

nákladné vozidlá, ktorú je potrebné dokončiť.  

 

10. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo začaté o 18:30 h a ukončené o 19:30 h. 

 

V Ortuťovej, 05.04.2019 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

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

 

Overovatelia:   ...................................................  Miroslav Lazor 


