
 

+421/34/658 72 17 

obec.osuske@gmail.com 

www.osuske.sk Číslo je nepredajné.  

Vydáva Obecný úrad Osuské. 

       POZVÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkých milovníkov zábavy, hudby, tanca, 

pravého poľovníckeho guláša a cigánskej 

pečienky pozývame na tradičnú 

poľovnícku zábavu, ktorá sa bude konať 

v sobotu  

11. augusta 2018 o 18:00 hod  

v Kultúrnom dome Osuské. O zábavu sa 

postará hudobná skupina METEOR. 

Tešíme sa na Vás! 
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01/2018 

Vážení spoluobčania, 

začnem tento príhovor otázkou: čo potrebuje občan, aby bol spokojný s 

obcou, v ktorej žije? Mnohí z vás si pravidelne kladú otázky týkajúce sa 

priorít obce, jej rozvoja a smerovania. Kedy už konečne pred nami bude 

chodník? Tá cesta je v hroznom stave, už by sa pýtalo natiahnuť nový 

asfalt. Prečo nemáme cyklochodníky? Prečo nie je ešte pokosený 

trávnik? Ako to, že v inej obci niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, 

ktoré priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré súvisia s tým, aké ciele si 

obec stanovuje, ako sa jej ich darí plniť a aké sú jej reálne možnosti. Sú 

obce na Slovensku, ktoré majú silné zdroje financovania vďaka 

priemyselným podnikom ležiacim v ich katastroch, majú problém, ako 

minúť financie, ktoré im každoročne prichádzajú do obecnej pokladne. 

Podobné problémy u nás v obci nemáme. Každý, kto ovláda základnú 

matematiku určite pochopí, že nie je možné uspokojiť všetky potreby 

obyvateľov, nech by boli akokoľvek oprávnené, a to v dôsledku 

nedofinancovania obcí a miest zo strany štátu, ktoré trvajú už dlhé 

desaťročia. Pre vedenie obce – starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva, je veľmi ťažké rozhodovať tak, aby sa neignorovali 

základné potreby obyvateľov a zároveň sa našiel kompromis medzi 

predstavami ako rozdeliť financie. Aby toto rozhodovanie bolo 

zmysluplné, mal by sa každý občan obce k rozvoju obce konštruktívne 

vyjadriť . Nielen iba sedieť za pecou, prizerať sa a kritizovať. Ak má byť 

obyvateľ spokojný s obcou, v ktorej žije a ak má chuť a trochu dobrej vôle, 

mal by prispieť aj niečím naviac, tak ako to robia mnohí z vás. Napríklad 

prácou v obecných spoločenských organizáciách, účasťou na obecnej 

brigáde alebo len tým, že si pokosí trávnik pred svojím domom. Osobne 

som presvedčený, že veľké veci sa dajú budovať nielen veľkými 

jednorazovými investíciami, ale aj postupne, krok za krokom. 

A ako sa nám bude v našej obci žiť? To záleží na nás všetkých, ktorí tu 

žijeme a chceme žiť. Chce to od nás všetkých vzájomné pochopenie, 

toleranciu a rešpektovanie sa. Vážení spoluobčania, všetkým vám 

prajem príjemné prežitie leta. 

Ing. Anton Fiala 
starosta obce 

 



 

 

 
Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Schválené 14. 03. 2018  

- správa hlavnej kontrolórky za 2.polrok 2017 a plán kontrolnej činnosti hlavnej  
  kontrolórky na 1.polrok 2018,   
- odkúpenie pozemku p.č. 460/4, druh pozemku: záhrada, výmera  19 m2,  p.č.460/5, 
zastavané plochy a nádvoria, výmera  43 m2, pred RD súp. č. 208. Na uvedených pozemkoch 
sa nachádza miestna komunikácia. Majiteľ požiadal o usporiadanie skutkového stavu so 
stavom po zameraní GP, 
-dotácie na rok 2018: 
 

Organizácia Dotácia  v  € 

Poľovnícke združenie 150 ,- 

Únia žien                                                    150,- 

Futbalový klub TJ Družstevník                500 ,- 

Jednota dôchodcov 300 ,- 

Individuálne dotácie ,rezerva 300,- 

Spolu 1400 ,- 

 

- cenník za zapožičanie kuchynského riadu v KD a spoločenskom klube, 

- použitie úveru na prefinancovanie  projektu „Rekoštrukcia chodníkov v obci Osuské na ul. 

E.Lehockého, úsek A, úsek B“, 

-  úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018  

   

Schválené 06. 06. 2018  

- správa audítora za rok 2017, 

- správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu  za rok 2017, 

- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017, 

- použitie prebytku za rok 2017 vo výške 37 114,18 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zneniach  na  tvorbu  

rezervného fondu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
              ZMENA ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU  

 

 Zmena   systému  zberu plastov a tetrapakov  
 
Každá domácnosť,  obdrží na zber plastov a tetrapakov  sadu jednorazových žltých vriec, 
do ktorých vložíte plasty-tetrapaky. Jednorazové vrecia nahradia tradičné žleté vrecia, do 
ktorých sa platové fľaše vyhadzovali doteraz. Plastové fľaše a tetrapaky(obaly z mlieka, 
džusov a pod.) treba zlisovať. Naplnené žlté vrecia vyložíte pred Váš dom v deň zberu 
(podľa harmonogramu na rok 2018) do 7.00 hod., odkiaľ bude odobraté  spolu s 

obsahom /jednorazové  vrecia na plasty  nie sú vratné/ a pre ďalší zber použijete 

ďalšie žlté vrece –vrecia  zo sady. Vrece vykladajte až po jeho naplnení.  
 
Kde si vrecia vyzdvihnete 
 
Termín a miesto včas oznámime. 
 
Čo s vrecami, ktoré sa používali  doteraz 
 
Tieto môžete naďalej po naplnení vykladať  ale pri zbere budú odobraté  a vrátené už  
nebudú.  
  
Ak mám vriec málo 
 
Po minutí jednorazových vriec  je  možné  vykladať  plasty i v iných jednorazových  
vreciach.  Systém zberu papiera, skla a kovových obalov priamo spred vášho rodinného 
domu v deň zberu triedených zložiek odpadov ostáva bez zmeny.  
 

 PLASTY A TETRAPAKY SKLO KOVOVÉ OBALY 

PATRÍ 

PET fľaše od  nápojov, sirupov, 
jedlých olejov, obaly z kozme-
tických a čistiacich prípravkov, 
plastové nádobky, plastové tašky, 
igelity, fólie, obaly od mlieka, 
smotany, ovocných štiav a džú-
sov, vína, kelímky 

obaly zo skla, fľaše, 
poháre, sklenené ná-
doby 

prázdne, neznečis-
tené kovové obaly, 
plechovky, alobal, 
kovové veká, viečka, 
obaly od sprejov, kon-
zerva, kovové vrch-
náčiky 

NEPATRÍ 

znečistené obaly, objemné veci z 
plastov /nárazníky, rolety, sto-
ličky, stoly, hračky, okenné rámy/, 
gumolit, 

keramika, taniere, 
hrnčeky, drôtené 
sklo, fóliované a 
tónované sklá, 
autosklá, zrkadlá 

Kovy hrubo znečis-
tené farbami a rôzny-
mi chemickými lát-
kami, viacvrstvové 
obaly... 

 



 

 

 
ŠPORT 

 

Atletika 

Rozmach detskej atletiky medzi osuskými deťmi a mládežou nenechal na seba dlho 

čakať a úspešní atléti zberajú umiestnenia a medaily počas celej sezóny. Členovia ŠK 

Jablonica z Osuského:  

Martinko Olšovský 

Jarko Olšovský 

Jakubko Barcaj 

Dominika Králiková 

Natálka Králiková 

Lucka Režnáková 

Tomáš Režnák 

Všetkým malým športovcom gratulujeme, prajeme im veľa úspechov a držíme palce 

v ďalších pretekoch. Taktiež ďakujeme rodičom, ktorí vedú a podporujú svoje deti 

v športovej činnosti.  

  

Ukončenie futbalovej sezóny 

Posledným zápasom TJ Družstevníka Osuské proti FK Chropov sa ukončila sezóna jeseň/leto 

2017/2018. Najlepším strelcom TJ Družstevníka Osuské sa stal Tomáš Vlček, ktorý počas 

sezóny strelil 12 gólov. Prehľad záverečnej tabuľky:  

 



 

 

 
                    Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

  

- použitie rezervného fondu na financovanie  rekonštrukčných prác na budovách, 

zariadeniach a miestnych komunikáciach v majetku obce a na splácanie úveru, 

-      rozpočtové opatrenie starostu obce  č.2/2018, 

-      Komunitný plán sociálnych služieb obce 2018-2022, 

- odkúpenie nehnuteľností v KÚ Osuské na LV 1083, budovy súpisné č.42 na  pozemku 

p.č.32/1, pozemku p.č.32/1, zastavané plochy a nádvoria, výmera  90 m2, pozemku 

p.č.33/2,zastavané plochy a nádvoria, výmera  129 m2,  

- zámer na prenájom nehnuteľnosti č.p.285, 

- zrušilo uznesenie č.25/2017 z 19.07.2017 – odpredaj nehnuteľnosti na LV 130 , p.č. 
32/2,zastavané plochy a nádvoria , vlastnícky podiel 1/3 o výmere 138 m2 z dôvodu, že 
žiadateľka oznámila, že kúpu nebude realizovať. 
 

Úplné znenie zápisníc je verejnosti prístupné na Obecnom  úrade Osuské 

 

 

          PROBLÉM PRETRVÁVA 

Žijeme v dedine, ktorá sa počtom obyvateľov ani zďaleka nepribližuje k tým veľkým. 

Každý každého pozná, každý o každom vie. Napriek tomu, že nás tu žije málo, neustále sa 

objavuje problém s odpadkami. Treba si uvedomiť, že tento problém nevyriešia 

nezamestnaní, ale treba začať od seba. V obci sa nachádza kontajner, ktorý slúži na 

odpad, avšak jeho účel si mnohí zamieňajú. Kontajner NESLÚŽI na vývoz stavebného 

odpadu, ktorým je hneď po vyvezení naplnený. Taktiež prosíme občanov, aby v prípade, 

že je kontajner plný, nesypali odpadky vedľa neho, ale počkali na jeho vyvezenie, 

prípadne sa informovali na obecnom úrade.  

Celý priestor je monitorovaný kamerovým systémom a záznamy sú dostupné na 

požiadanie všetkým občanom na obecnom úrade. Práve na základe kamerových 

záznamov sú vyrubované pokuty za znečisťovanie oblasti v priestoroch kontajnera a za 

vývoz neprimeraného odpadu.  

Neznečisťujme si sami priestory, v ktorých žijeme a zachovajme našim deťom takú 

prírodu, akú sme ju do rúk dostali my sami.  



 

 

 

Stav obyvateľstva k 30.06.2018 
 

Muži:  295  

Ženy:  317  

Spolu: 612      (dospelí nad 18 rokov 479,deti a mládež do 18 rokov  133) 

Najstaršou ženou a zároveň občiankou je pani Hedviga Huttová , ktorá sa dožila vo februári 

90 rokov. Najstarším mužom je pán Miroslav Barcaj, ktorý sa v novembri 2017 dožil 87 

rokov. 

 

Opustili nás 

                             
Anna Adamovičová                               Miroslav Krajčír 

Juraj Hriňák                                            Mária Lukáčová 

Ľubomír Barcaj                                      Milan Kapsa ml.   

     Viktória Šefčíková                              

 

 

Vítame medzi nami                                
 

Patrícia Zemanová 

Mia Adámková 

Martin Adámek 

Jubilanti 

 Pavel Gočál (70) 

 Viera Harasníková (80) 

 Hedviga Huttová (90) 

 Pavol Lulíček (80) 

 Pavol Olšovský (60) 

 Ivanka Šlapková (70) 

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. 

 

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
(január – júl 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

5. apríla  

Konal sa zápis žiakov do 1. ročníka – zapísali sme 4 žiakov, budúcich prváčikov 

20. apríla  

Zapojili sme sa do akcie „Čistý chotár“ a vyčistili sme okolie lávky pri ihrisku.  
Neverili by ste, čo všetko sú schopní ľudia vyhodiť do prírody!  

30. apríla  

Deti vystúpili s kultúrnym programom pri stavaní mája  

2. mája  

Určite sa všetky deti tešili do školy, išli sme na výlet do Bratislavy. Vo vedecko-technikom 
centre AURELIUM sme si vyskúšali množstvo pokusov. Zaujímavá bola aj plavba loďou pod 

bratislavskými mostami. No a nakoniec sme si pozreli, čo všetko sa dá postaviť z LEGA, 
napríklad taký Titanic z 1 500 000 kociek.  

10. mája  

Oslávili sme Deň matiek. Pre mamičky vystúpili deti z MŠ aj ZŠ. 

18. mája  

Družstvo našich futbalistov obsadilo úžasné 3. miesto  
v minifutbale žiakov v konkurencii 12 mužstiev – SENICA CUP 

8. júna  

Družstvo v zložení J. Olah, A. Konečný a M. Malík obsadilo na Kalokagatii v Smolinskom 3. 
miesto.   

22. júna  

Olympijský festival detí a mládeže 

26. a 27. júna  

Školská chatovačka – pobyt na chate SČK na Rozbehoch 

29. júna  

Vysvedčenie a hurá prázdniny! 

 

 

Mgr. Ivana Bucalová 


