Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ortuťová,
konaného dňa 17.04.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní: Starosta obce:..Ing. Ján Čisár
Poslanci ................ Mária Čisárová
Miroslav Kosa
Mgr. Patrik Fiľakovský
Zdena Bilaninová
Ladislav Guba
L. Divulitová hlavný kontrolór obce
Neprítomní:

Mária Čisárová, L. Divulitová ...................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: .....................................................................................................
......................-..........................., zam. obce
Verejnosť:
Kosová, Fedorová, Grubárová, Chovanec, Ivančo, Jura, Kokinda, Ivančo,
Dziak, Leškanič, Leškanič, Lazor, Pipas, Marušin, Dziakova, Lazor, Rešetarová, Jurč,
Andrejovský, Ivančo P. Ivančo J. Krajňaková, Kokinda. M...................................................
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia,
Oboznámenie o hospodárením a finančnom stave obce za rok 2015,
Stav obce a projekty na rok 2016,
Vyjadrenie sa k ponuke na predkupné právo odkúpenia priestorov pod obecným
úradom.
5. Rôzne, diskusia,
6. Záver.

1. Otvorenie: starosta privítal všetkých zúčastnených
2. Hospodárenie obce za rok 2015. Stanovisko hlavného kontrolóra prečítala poslankyňa
obecného zastupiteľstva Zdenka Bilaninová. Po prečítaní stanoviska bola hneď otvorená
diskusia, kde sa prítomní občania mohli hneď vyjadriť k prečítanému stanovisku hlavného
kontrolóra.

3.O stave obce a projektoch na rok 2016 informoval poslane obce Miroslav Kosa.
Pripravované akcia: 4.6.2016 - Deň deti, 25.6.2015 - 1 ročník pálenia Sobitky, 11.9.2016 –
DAD, 6.12.2016 – Mikuláš
Projekty:

Privedenie vody na cintorín, Rekonštrukcia tenisových kurtov, Dokončenie

detského ihriska, Informačná tabuľa na cintorín,
4. K tomuto bodu sa verejnosť vyjadrila, že bolo by dobré odkúpiť priestory od pána Kédu,
ale nie za takú cenu akú ponúka (20 000,-€). Preto sa obec pokúsi s pánom Kédom rokovať
o adekvátnej sume a verejnosť bude oboznámená s výsledkom.
5. V diskusií sa z prítomných vyjadrila pani Krajňáková, ktorá chcela prekopať kanál cez
cestu pri jej dome.
Pán Chovanec vystúpil s požiadavkou, či bude spravená cesta smerom na Hažlín.
Pán Vladimír Scheibel sa vyjadril, že je pre obec potrebná kanalizácia s čističkou odpadových
vôd. Nasledovala diskusia.
Ďalej pani poslankyňa oboznámila prítomných občanov s najvyššími výdavkami za rok 2015.
Pán Kokinda žiadal vyčistenie potôčika za obcou smerom k obci Lipová.
K pani Krajňákovej sa pripojili aj prítomní susedia pán Kokinda a pani Fedorová. Taktiež
chcú prekopať kanál a zvýšiť tak priepustnosť vody keď sú prívalové dažde.
Pán Marušin sa vyjadril k odkúpeniu pozemkov v obci, ako to je s ich vyvlastnením. Ak majú
dotyční ľudia v obci pozemky a nestarajú sa o nich, či im môže obec dať nejaké sankcie
a pod.
Ešte raz sa prerokovalo zvýšenie poplatku za komunálny odpad z terajších 7 eur na 8,50 eur.
Občania sa k tomuto bodu opäť vyjadrili a bola otvorená diskusia.
Pani Krajňaková sa vyjadrila aj k čiernej skládke, ktorá je za obcou smerom k obci Lipová.
Upozornila na to, že sa tam nemôže táto skládka rozrastať, pretože by mohla byť za to obec
pokutovaná. Vyzvala ostatných občanov, aby tam nevozili odpad.
Pán Ivančo sa opýtal na to, aké má obec plány s budovou bývalej sociálky, pretože táto
budova je majetkom obce. Opäť bola otvorená diskusia.
Pán Scheibel sa opäť vyjadril k tomu, aby boli vyčistené kanály v obci.
Pani Dziaková prišla s požiadavkou, aby si každý občan uviazal svojho psa, aby sa nestávalo,
že psy sa voľne pohybujú po obci.

6. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo začaté o 16:00 h a ukončené o 18:00 h.
V Ortuťovej, 17.04.2016

Ing. Ján Čisár
starosta obce

Zapísal/(a):

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

Overovatelia: ................................................... Ladislav Guba
...................................................

