
Zápisnica  
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,  

konaného dňa 16.12.2015    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Starosta obce:..Ing. Ján Čisár 
                    Poslanci .................Mária Čisárová 
                                                   Miroslav Kosa 
                                          Mgr. Patrik Fiľakovský 
                                                   Zdena Bilaninová 
                                                   Ladislav Guba 
                           .................................................................................................... 
Neprítomní:      ................................. Mária Čisárová......................................... 
                           .....................................................................................................  
Ďalší prítomní: ................................... L. Divulitová  hlavný kontrolór obce  
                           ......................-..........................., zam. obce 
 
Verejnosť:         ......M. Kéda.............................................................................. 
                            ................................................................................................... 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie zasadnutia, 
2. Schválenie rozpočtu na rok 2016 
3. Schválenie a doplnenie VZN na rok 2016 
4. Silvestrovská akcia (kapustnica + ohňostroj) 
5. Rôzne, diskusia, 
6. Záver. 

 
 
 
1. Otvorenie: starosta privítal všetkých zúčastnených 

2. Schválenie rozpočtu na rok 2016 

- poslanci po prerokovaní schválili rozpočet na daný rok 2016 

3. Schválenie a doplnenie VZN na rok 2016 

- VZN ostávajú ako doteraz. 

4. Silvestrovská akcia (kapustnica + ohňostroj) 

Starosta obce navrhol cenovú ponuku ohňostrojov. Zhodli sme sa na ohňostroji v hodnote 73 

eur. Starosta spoločne s poslancami sa dohodli na realizácii pohostenia pre verejnosť 

a občanov Ortuťovej 



5. Rôzne, diskusia  

Starosta oboznámil poslancov a prítomných s projektmi na budúci kalendárny rok 2016.  

Vyjadril sa prítomný M. Keda, spolumajiteľ budovy obecného úradu. Oboznámil prítomných 

s faktom, že chce ukončiť svoju podnikateľskú činnosť v tejto budove. Oznámil starostovi 

a poslancom o tom, že doloží súdnoznalecký posudok o jeho majetku (jeho časti budovy), 

v prípade ponuky nás ako obec bude informovať ako prvých o tom, či sa chce obec podieľať 

na odkúpení jeho časti budovy.  

Silvestrovský program: je možnosť osloviť S. Kováčovú, ktorá by bola ochotná zaspievať 

vianočné koledy pred zúčastnenou verejnosťou. Starosta obce bude dotyčnú informovať 

o ďalšom postupe, po prerokovaní s rodičmi S. Kováčovej.  

Z minulej schôdze opatrenia: kalendáre na rok 2016, magnetky pre občanov, spevníky.  

 

6. Záver 

               Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
               Zasadnutie OZ bolo začaté o 18:00 h a ukončené o 19:30 h. 
 
V Ortuťovej, 16.12.2016 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. Ján Čisár 
                                                                                                                     starosta obce 
Zapísal/(a):      ................................................... 
 
Overovatelia:   ................................................... 
                           
                          ................................................... 
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