
Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 07.10.2020   
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci ................Miroslav Lazor 
                                                   Milan Marušin 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdenka Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                                                   Ľubica Divulitová  hlavný kontrolór obce 
                            
Neprítomní:      
                           ...................................................................................................... 
Ďalší prítomní: .........................................................................-..........................., zam. obce 
 
Verejnosť : 
 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba  zapisovateľa  a overovateľa 

3. Vstup obce Ortuťová do združenia rady rusínskych regiónov Slovenska 

4. Schválenie bezúročnej návratnej finančnej pomoci  v dôsledku výpadku podielových 

dani. 

5. Schválenie záverečný účet Obce Ortuťová za rok 2019 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí a prítomným predniesol program 
zasadnutia.  Z dôvodu opatrení šírenia COVID – 19 bolo prítomne O.Z. vybavené ochrannými 
pomôckami. 
 

2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa 

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



 
3. Vstup obce Ortuťová do združenia rady rusínskych regiónov Slovenska 

V tomto bode odznel návrh obce Ortuťová do novovznikajúceho združenia rady rusínskych 
regiónov Slovenska. Ide o snahu udržať a dať do povedomia rusínsku menšinu, kultúru 
a tradície a hlavne aby aj my sme mohli využívať verejné zdroje pre národnostné  menšiny. 
O.Z. schválilo vstup do tejto rady RuRS. 
 

4. Schválenie bezúročnej návratnej finančnej pomoci v dôsledku výpadku podielových 
dani. 

Na základe výpadku podielových dani je možnosť aby obec požiadala o bezúročnú návratnú 
pomoc. Ide o pomoc vo výške výpadku podielových dani od štátu a to v celkovej výške 2 209 
€, ktorú obec bude musieť vrátiť bezúročne a to po dobu troch rokov v rozmedzí rokov 2024 
až 2027.  
O.Z. po zvážení a stanovisku hlavného kontrolóra obce  túto finančnú pomoc schválilo. 
 

5. Schválenie záverečný účet Obce Ortuťová za rok 2019 

Po prejdení jednotlivých položiek a prečítaní záverečného účtu obce Ortuťová, obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad.  
 

6. Rôzne 

V tomto bode sa preberala možnosť využitia štátneho fondu na rozvoj bývania pre výstavbu 
obecného bytového domu v obci. Podstatnou vecou je aby obec mala svoj pozemok na ktorom 
by sa dala realizovať stavba. Zatiaľ je to v štádiu riešenia a zisťovania a však dôležitý termín 
je 15.1.2021 kedy je potrebné podať žiadosť. 
 

7. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 18:00 h. 
 
V Ortuťovej, 07.10.2020 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
 
Zapísal/(a):      ...................................................   Mgr. Patrik Fiľakovský 
 
Overovatelia:   ...................................................  Miroslav Lazor 


