Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,
konaného dňa 31.08.2020

___________________________________________________________________________
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. Schválenie úpravy rozpočtu
4. Schválenie cenovej ponuky rekonštrukcia obecných priestorov
5. Schválenie vybavenia kuchyne na základe prieskumu trhu
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. Schválenie úpravy rozpočtu
O.Z. schvaľuje úpravy rozpočtu bez výhrad a tak isto bola do budúcna odsúhlasená zmena
úprav rozpočtu bez zvolávania O.Z.
4. Schválenie cenovej ponuky rekonštrukcia obecných priestorov
K tomuto bodu starosta zisťoval cenové ponuky u štyroch rôznych dodávateľov. K dnešnému
dňu bola doručená iba jediná ponuka a to firma Ekontrade-Stav s.r.o. Cenová ponuka na
rekonštrukciu za celkovú prácu s materiálom je 12 344 eur. O.Z. sa rozhodlo zatiaľ počkať na
ďalšie ponuky a v prípade nedoručenia ponúk do 1.11.2020, s firmou Ekontrade-Stav prejsť
jednotlivé položky a dohodnúť sa na cene.
5. Schválenie vybavenia kuchyne na základe prieskumu trhu
Tento bod bol prejednavaný 20.7.2020 a však bolo potrebné na základe prieskumu trhu zistiť
ceny vybavenia kuchyne. Starosta v čase od 20.7.2020 do 20.8.2020 oslovil jednotlivé firmy
s vyhotovením ponúk. V prieskume trhu boli oslovené firmy: OK Klimas.r.o. Prešov,
GASTRO-GALAXI s.r.o Prešov a MULTI CLUB s.r.o. Prešov. Na základe cenových ponúk
bola vybraná firma, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.
O.Z. sa rozhodlo pre firmu MULTI-CLUB s.r.o. ktorej cenová ponuka bola 6 986,24 €.
( GASTRO-GALAXI s.r.o – 7 104,00 €, OK Klimas.r.o – 7 239,60 €.)
6. Rôzne
V tomto bode boli spomenuté dva návrhy a to spolupráca s advokátom do budúcna
a vystúpenie k dňu úcty starším v októbri.
O.Z. sa rozhodlo ukončiť zmluvu o spolupráci s advokátom JUDr. Volčko a však v prípade
potreby ho znovu osloviť.
O.Z. schvaľuje vystúpenie - akciu deň úcty k starším na 25.október 2020 a však v súvislosti
s opatreniami COVID – 19.
O.Z. berie na vedomie správu HK obce za I. polrok 2020
7. Diskusia
V tomto bode sa diskutovalo čo ďalej s cintorínom respektíve spravovaním. Je tam totiž
potrebné oplotenie, cesta pre stavebníkov, brána a navrhnúť potrebné opatrenia aby si tam
nikto nič svoj voľne nerobil.

8. 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, 31.08.2020

Ing. Ján Čisár
starosta obce

Zapísal/(a):

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

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

