
Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 08.09.2015    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci :...............Mária Čisárová 
                                                   Miroslav Kosa 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdena Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                           .................................................................................................... 
Neprítomní:      ................................. Mária Čisárová......................................... 
                           .....................................................................................................  
Ďalší prítomní: .................................................., hlavný kontrolór obce  
                           ......................-..........................., zam. obce 
 
Verejnosť:         ............................................................. 
                            ................................................................................................... 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia, 
2. Rekonštrukcia okapov na  budove obecného úradu, 
3. Prejednanie žiadosti R.Dziak, 
4. Stavba detského ihriska, 
5. Výpoveď R.Ivančova, 
6. Výpoveď nájomnej zmluvy M.Kéda 
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 .....4... z celkového počtu 5 POSLANCOV a OZ je uznášania 
schopné. 
Starosta predniesol program tohoto zasadnutia. 
 
K bodu 2: Rekonštrukcia okapov na budove obecného úradu 
Starosta dal návrh na opravu okapov na budove OU. Problémom je podieľanie spoluvlastníka 
na financovaní 50% z celkových nákladov na  opravu. Spoluvlastník bude kontaktovaný a 
oboznámeny o  všetkých finančných nákladoch spojených s opravou na základe zmluvy 
o spolufinancovaní.  
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
 
 



K bodu 3: Prejednanie žiadosti R.Dziak 
Starosta oboznámil prítomných poslancov o žiadosti R.Dziaka o výstavbe odvodového kanála 
na náklady obce. V žiadosti sa uvádzala výstavba kanála na susediacom pozemku, ktorý však 
nie je vo vlastníctve obce.  
Obecné zastupiteľstvo danú žiadosť zamietlo z dôvodu že daný pozemok nie je vo vlastníctve 
obce, ide teda o súkromný pozemok. Navyše požadovaný spôsob výstavby kanála vysoko 
presiahol možnosti obce.   
Žiadosť bola zamietnutá všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K bodu 4: Stavba detského ihriska 
Starosta predniesol návrh na výstavbu detského ihriska, kde prezentoval jeho budúcu podobu 
a finančné náklady s jeho realizáciou. Zastupiteľstvo navrhlo prace ktoré je možne realizovať 
svojpomocne aby sa tak vykonali a na odborné práce navrhli osloviť stolársku dielňu v obci 
Ortuťová čo ušetri náklady spojené s výstavbou detského ihriska. 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K Bodu 5: Výpoveď R.Ivančová 
Starosta predniesol návrh výpovede R.Ivančová. Obec sa dohodla s menovanou, že ukončia 
pracovný pomer na základe obojstrannej dohody k 1.8.2015 
Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K Bodu 6: Výpoveď nájomnej zmluvy M.Kéda 
Starosta oboznámil OZ s návrhom výpovede nájomnej zmluvy M.Kéda z dôvodu 
nerealizovania dohodnutý prac a predaja nehnuteľnosti. 
Výpoveď bola schválena všetkými prítomnými členmi OZ. 
 
K Bodu 7: Rôzné,diskusia 
Poslanci a starosta riešili problém aktuálneho stavu stromu Lipa nachádzajúcu sa v centre 
obce, ktorá svojím stavom ohrozuje občanov. Starostom bol medzi časom privolaný odborník, 
ktorý posúdil stav Lipy. Na základe jeho vyjadrenia starosta predniesol OZ možnosti a cenovú  
ponuku. OZ sa dohodlo na záchrane stromu orezaním pred jeho výrubom a schválilo cenovú 
ponuku. 
 
Záver 
               Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
               Zasadnutie OZ bolo začaté o 15:00 h a ukončené o 16:30 h. 
 
V Ortuťovej, 08.09.2015 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
Zapísal/(a):      ................................................... 
 
Overovatelia:   ................................................... 
                           
                          ................................................... 
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