Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,
konaného dňa 31.03.2020

___________________________________________________________________________
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. Voľba a schválenie hlavného kontrolóra obce
4. Schválenie návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a organizačný
poriadok spoločného obecného úradu.
5. Schválenie navýšenie úveru Prima banka na rekonštrukciu obecných priestorov.
6. Schválenie rezervného fondu.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
8. Schválenie úpravy rozpočtu.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.

1.
Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých zúčastnených na schôdzi a prítomným predniesol program so
všetkými jeho bodmi. Z dôvodu opatrení šírenia pandémie korona vírusu bolo prítomne O.Z.
vybavené ochrannými pomôcka.
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 poslanca obce Miroslava
Lazora. Z prítomných nikto voči danému návrhu nenamietal, čiže zvolenie prebehlo
jednohlasne.
3. Voľba a schválenie hlavného kontrolóra obce
Na základe ukončenia funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce (6rokov) obec vypísala
nové výberové konanie na túto funkciu. Na základe výberu a doručenia potrebných dokladov
sa O.Z. v Ortuťovej rozhodlo a prijalo za hlavného kontrolóra obce Ortuťová Ľubicu
Divulitovú, ktorá spĺňa všetky požadované kritéria.
4. Schválenie návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a organizačný
poriadok spoločného obecného úradu.
Na základe zmeny štatutára a vedenia Spoločného obecného úradu Bardejov je potrebné
prijať a schváliť obecným zastupiteľstvom túto zmenu. O.Z. schvaľuje návrh zmluvy
o zriadení a organizačný poriadok.
5. Schválenie navýšenie úveru Prima banka na rekonštrukciu obecných priestorov.
Starosta v tomto bode oboznámil a predniesol návrh na navýšenie už existujúceho úveru,
ktorý by bol použitý na rekonštrukciu obecných priestorov. O.Z. sa zhodlo a rozhodlo najprv
zistiť cenu rekonštrukcie až potom požiadať o úver.
6. Schválenie rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na splátky úveru.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
K tomuto bodu sa vyjadril hlavný kontrolór obce, ktorý oboznámil prítomných o kontrole
a predložil správu o kontrolnej činnosti. O.Z. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za
rok 2019. Táto správa je súčasťou zápisnice.
8. Schválenie úpravy rozpočtu
O.Z. schvaľuje úpravy rozpočtu bez výhrad a tak isto bola do budúcna odsúhlasená zmena
úprav rozpočtu bez zvolávania O.Z.

9. 10. Rôzne, Diskusia
Nakoľko v dôsledku opatrení pre šírenie nákazy korona vírusom sa veľmi toto stretnutie
nepredlžovalo a odsúhlasili sa len potrebné veci a zasadanie sa ukončilo.
10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo začaté o 17:00 h a ukončené o 17:45 h.
V Ortuťovej, 31.03.2020

Ing. Ján Čisár
starosta obce

Zapísal/(a):

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

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

