Zápisnica

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,
konaného dňa 11.12.2020

___________________________________________________________________________
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. Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
6. Prijatie VZN na rok 2021
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1.
Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí a prítomným predniesol program
zasadnutia. Z dôvodu opatrení 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. Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
V tomto bode bolo prednesené stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok
2021. Návrh rozpočtu bol vyvesený na obecnej tabuli a zverejnený na obecnej internetovej
stránke.
4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 bol zverejnený na obecnej tabuli a internetovej stránke obce. Na
návrh a zmenu rozpočtu neboli prijaté žiadne námietky, preto obecné zastupiteľstvo tento
návrh schválilo jednohlasne a bez výhrad.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
6. Prijatie VZN na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo a odsúhlasilo neupravovať VZN na rok 2021 a ponechať
v platnosti aktuálne VZN z roku 2020.
7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 19:00 h.
V Ortuťovej, 11.12.2020

Ing. Ján Čisár
starosta obce

Zapísal/(a):

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

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

