
Zápisnica  
z  1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 28.03.2015    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci :...............Mária Čisárová 
                                                   Miroslav Kosa 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdena Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                           .................................................................................................... 
Neprítomní:      .....Ladislav Guba, Mária Čisárová......................................... 
                           .....................................................................................................  
Ďalší prítomní: .................................................., hlavný kontrolór obce  
                           ......................-..........................., zam. obce 
 
Verejnosť:         ............................................................. 
                            ................................................................................................... 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia, 
2. Určenie platu starostu, 
3. Kúpa notebooku, 
4. Schválenie PHSR, 
5. Pre jednanie zmluvy M.Kéda, 
6. Čierne skládky, znečisťovanie obce, 
7. Rôzne, diskusia, 
8. Záver. 

 
 
 
 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia             
Starosta obce Ing. Ján Čisár privítal všetkých prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že  
počet prítomných poslancov je .....3... z celkového počtu 5 POSLANCOV a OZ je uznášania 
schopné. 
Starosta predniesol program tohoto zasadnutia. 
 
 
 
K bodu 2:  Určenie platu starostu 
Starosta po dohode s OZ prednesol návrh na plný pracovný pomer starostu pre obec Ortuťová 
( Priemerna mesačná mzda zamestnanca hospodarstva SR v roku 2014 x koeficient 1,49 ). 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 



 
 
K bodu 3:  Schválenie PHSR,program rozvoja 
Starosta oboznámil prítomných poslancov o programe rozvoja  
Aktuálny návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K bodu 4: Schválenie kupy notebooku  
Starosta predniesol návrh na zakúpenie notebooku na Ou, z dôvodu nefunkčnosti a zastaralej 
vypočtovej techniky. 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K Bodu 5: Pre jednanie zmluvy M.Kéda 
Starosta oboznámil OZ s aktualnym stavom najomnej zmluvy pozemku okolo Ou, o ktorý sa 
staral M.Kéda. Z dôvodu predaja nehnutelnosti (Korčmy) sa OZ rozhodlo zmluvu vypovedať, 
aby v buducnosti nedošlo k nedorozumeniu medzi novým majiteľom a Obcou. 
 
K Bodu 6: Čierne skladky, znečisťovanie obce 
V obci boli zistené 2 skladky. 
 OZ sa dohodlo, že v krátkej dobe sa bude pracovať na ich odstráneni a prípadne znečistenie 
sa bude pokutovať. 
 
K Bodu 7: Rôzné,diskusia 
Poslanec M. Kosa predniesol možnu úpravu terénu, úprava terénu pri kríže na začiatku obce, 
úprava terénu okolo cesty. 
Prednesený bol aj návrh na opravu oplotenie tenisového ihriska a nove futbalové ihrisko po 
dohode s majiteľom pozemku p.Olejarčinom. 
 
Záver 
               Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
               Zasadnutie OZ bolo začaté o 14:00 h a ukončené  o 15:30 h. 
 
 
 
V Ortuťovej, 28.03.2015 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
 
Zapísal/(a):      ................................................... 
 
 
Overovatelia:   ................................................... 
                           
                          ................................................... 
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