Zápisnica

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,
konaného dňa 27.11.2019

___________________________________________________________________________
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. Schválenie uznesenia pre Prima Banku
4. Návrh VZN na rok 2020
5. Návrh rozpočet 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. Zvolenie 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 uznesenia pre Prima Banku
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie pre prijatie úveru z Prima Banky vo výške
99 344,45 eur, ktorý bude použitý na zaplatenie diela „kamerový systém v obci“ a následne
bude refundovaný prostredníctvom PPA.
4. Návrh VZN na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že VZN na rok 2020 sa nebudú meniť a však okrem VZN za
komunálny odpad. Z dôvodu neustáleho zvyšovania nákladov za vývoz komunálneho odpadu
a po prepočítaní výdavkov a nákladov obecné zastupiteľstvo dalo návrh na zmenu výšky
poplatkov na osobu za kalendárny rok zo súčasných 8€ na 12€. Toto VZN sa bude schvaľovať
na najbližšom zastupiteľstve a to 30.12.2019.
5. Návrh rozpočet na rok 2020
Starosta k tomuto bodu predniesol návrh rozpočtu na rok 2020. Tento návrh bude vyvesený na
informačnej tabuli v obci. Následne sa tak isto bude schvaľovať na nasledujúcom
zastupiteľstve 30.12.2019.
6. Rôzne, Diskusia
Diskusia sa týkala prevažne akcie na záver roka ako Mikuláš a posedenie pri vianočnej
kapustnici. Z dôvodu oblezených výdavkov sa zastupiteľstvo zhodlo, že obec bude
organizovať len Mikuláša pre našich najmenších a to formou zavítania do každej domácnosti.
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. Preto
dal starosta aby sa každý s poslancov vyjadril čo ďalej a aby sa tento problém riešil už
v budúcom roku 2020.
7. 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, 27.11.2019

Ing. Ján Čisár
starosta obce

Zapísal/(a):

................................................... Mgr. Patrik Fiľakovský

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

