
 
 

 

    O S U S K Ý 
O B Č A S N Í K 

 

 
   Číslo 1                 Ročník 5               január – október 2010 

  
  
      VVáážžeenníí  ssppoolluuoobbččaanniiaa,,    
  
  
  PPrreeššlloo  ddeessaaťť  mmeessiiaaccoovv  rrookkuu  22001100..  MMeessiiaaccoovv,,  kkttoorréé  pprriinniieessllii  
nniieelleenn  vv  nnaaššeejj  ssppoollooččnnoossttii,,  aallee  ii  uu  nnááss  vv  oobbccii  vvýýrraazznnéé  zzmmeennyy..    
  
  RRookk  22001100  nneebbooll  pprree  ččiinnnnoossťť  ssaammoosspprráávvyy  jjeeddnnoodduucchhýý..  AAjj  
nnaapprriieekk  ttoommuu  ssaa  nnáámm  ppooddaarriilloo  ddoossiiaahhnnuuťť  vveeľľaa  úússppeecchhoovv..  NNiiee  
vvžžddyy  ssaa  vvššaakk  ddaajjúú  nnaappllnniiťť  vvššeettkkyy  pprreeddssaavvzzaattiiaa  aa  pplláánnyy..  VV  ttoommttoo  
vvyyddaanníí  „„OOssuusskkééhhoo  oobbččaassnnííkkaa““  VVáámm  pprriippoommíínnaammee  nnaajjddôôlleežžiitteejjššiiee  
uuddaalloossttii,,  kkttoorréé  ssaa  uuddiiaallii  vv  nnaaššeejj  oobbccii  vv  ttoommttoo  rrookkuu  aa  ččoo  ssaa  nnáámm  
ppooddaarriilloo  ddoossiiaahhnnuuťť..  
  
    
          
          
          
          
              
            Ing. Anton Fiala 
      starosta obce Osuské  

           
 
 
 
 
 



 
 

 

    VVyyhhooddnnootteenniiee  vvoolleebbnnééhhoo  oobbddoobbiiaa  22000066--22001100  
  
     KKeeďďžžee  rrookk  22001100  jjee  aajj  rrookkoomm  kkeeddyy  ssii  zzvvoollíímmee  nnoovvúú  ssaammoosspprráávvuu  oobbccee,,  
ppoovvaažžuujjeemm  zzaa  ssvvoojjuu  ppoovviinnnnoossťť    zzhhooddnnoottiiťť  aajj  pprreeddcchhááddzzaajjúúccee  ššttyyrrii  rrookkyy  vvoolleebbnnééhhoo  
oobbddoobbiiaa  22000066  --  22001100..  
          Moja snaha i snaha poslancov obecného zastupiteľstva i celej samosprávy bola 
zameraná na zveľaďovanie a skrášľovanie obce, aby sa majetok obce 
zhodnocoval i napriek nepriaznivej finančnej situácii. Boli zabezpečené všetky 
základné potreby a služby občanom -  prevádzka verejného osvetlenia, vývoz 
odpadu, zabezpečenie chodu ZŠ s MŠ, stála údržba a opravy obecných budov, 
kosenie na verejných priestranstvách a cintoríne, zimná  údržba  komunikácií a 
údržba verejných priestranstiev  a celoročná údržba majetku obce. 

     Čistenie a údržba verejných priestranstiev v týchto obdobiach bola 
zabezpečená občanmi, ktorí sú vedení v evidencii nezamestnaných.  
      Obec v rámci svojich kompetencií zabezpečovala činnosť v oblasti stavebného 
poriadku a územného plánovania, evidencie obyvateľstva, správy a výberu 
miestnych daní a poplatkov, hospodárenia s finančnými prostriedkami 
(účtovníctvo), ochrany prírody a životného prostredia,  vodného hospodárstva,  
vývozu komunálneho odpadu a zberu separovaného odpadu, činnosti   základnej 
školy s materskou školou, sociálnych služieb, osvedčovanie listín a podpisov a 
riešenia priestupkov. 

 

Projekty a úlohy, ktoré sa podarilo úspešne zrealiz ovať:  
 

- v roku 2008 bola spracovaná projektová dokumentácia pre projekt: 
„Rekonštrukcia centrálnych častí obce Osuské“. Realizácia 1. etapy sa začala 
v máji 2010 a bol na ňu získaný nenávratný finančný príspevok z „Fondov 
európskej únie - PRV SR 2007 – 2013 - opatrenie 3.4.2“ –  obnova a rozvoj obcí  
vo výške 211.000,- €. V rámci I. etapy projektu bola zrealizovaná rekonštrukcia 
cesty, žľabov a námestia na ul. E. Lehockého, chodníkov na ul. Výhony  
(od Osuskej lipy po cintorín), 
- rekonštrukcia domu smútku: bola zhotovená nová strecha, vybudovaný prístrešok 
   pred domom smútku, opravená fasády, uložená zámková dlažba, 
   zrekonštruovaná  elektrická rozvodná skriňa 
-  v rámci rekonštrukcie obecného úradu bola vykonaná výmena okien, oprava 
   fasády a uložená zámková dlažba pred obecným úradom  
-  bol  zrekonštruovaný vjazd do cintorína z ulice Cintorínska 
-  bol zrekonštruovaný chodník k pohostinstvu FLASH  a chodník na ul. 
Zámyjavská  (od cintorína po most cez rieku Myjavu), 
- bola vykonaná úprava priestoru okolo „Osuskej lipy“ – osadené boli lavičky, 
informačná tabuľa o obci, pútač s erbom obce a mostík. Tento projekt bol 
financovaný z dotácie enviromentálneho fondu „Program obnovy dediny“. 
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Na realizáciu všetkých týchto úloh sa podarili získať mimo rozpočtu obce 
nenávratné finančné prostriedky a dotácie v celkovej výške   235 500,- €. 

 
-  v budove základnej školy s materskou školou bola zrealizovaná výmena 15 ks 
okien (na triedach a v kuchyni), kompletná rekonštrukcia elektrickej rozvodnej 
skrine, montáž 2 ks nových plynových kotlov, boli vymaľované triedy, kuchyňa, 
sociálne zariadenia, zakúpený bol nový nerezový drez do kuchyne 
  

 - v areáli celého futbalového ihriska bola vykonaná oprava strechy na kabínach 
a oprava oplotenia a nátery kovových konštrukcií. Práce vykonali vo voľnom čase, 
bez nároku na odmenu futbalisti TJ.  
 

-  rekonštrukcia mostu do osady Rásnik – mostnú konštrukciu dodala ASR, terénne 
úpravy okolo mosta a úpravu konštrukcie (zábradlie, stredovú výstuž, dopravné 
značenie) zabezpečila obec 
 

- vybudovanie osvetlenia na cintoríne a osvetlenie kostola, vyčistenie a vydláždenie 
  priekop na ulici Zámyjavská ,Výhony, 
- vybudovaná  bola posilňovňa v budove ZŠ s MŠ, 
- opravy sôch v obci - sv. Vendelína, sv. Panny Márie, sv. Trojice,  sv. Floriána,   
  sv. Jána Nepomuckého a pomník padlých v I. svetovej vojne 
- nátery vonkajšieho oplotenia ZŠ s  MŠ - finančné   prostriedky  získala  škola 
z Enviroprojektu. 
Pripravujeme: 
- výmenu 22 ks okien a 7 ks vchodových dverí na budove ŽŠ s MŠ. Finančné 
prostriedky  vo výške 22 000,-€ sme získali  z dotácie ministerstva školstva. 
- do konca mesiaca november bude postavená nová autobusová čakáreň na 
námestí. 

- II. etapu projektu „Rekonštrukcia centrálnych časti obce Osuské“ - dokončenie 
rekonštrukcie cesty a chodníkov   na ul. E. Lehockého, chodníky ul. Zámyjavská 
- oprava cesty na ul. Výhony (pri bytovkách) 
- bol spracovaný projekt a podaná žiadosť o dotáciu na výmenu okien, dverí na 
budove kultúrneho domu, rekonštrukcia javiska, výmena okien na budove spolo- 
čenského klubu a poštového strediska. 
 - projekt na vybudovanie zberného dvora –  na vytvorenie systému pre zabez-
pečenie vývozu a triedenie  odpadu z veľkoobjemových kontejnerov. 
-  projekt na vybudovanie detského ihriska.  
 

        Štyri roky sú krátky čas na to, aby sa dali splniť všetky predsavzatia. Je toho 
ešte veľa, čo treba budovať a vylepšovať. Preto pripomienky a návrhy všetkých 
občanov našej obce sú podnetom na skvalitnenie života v našej obci.  
      Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie za spoluprácu  všetkým 
poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom úradu, zamestnancom 
základnej školy s materskou školou, členom všetkých spoločenských organizácií 
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a členom hudobnej skupiny Meteor. Môžem povedať, že našou vzájomnou 
spoluprácou sa nám podarilo splniť podstatnú časť úloh, ktorú sme plánovali 
zrealizovať.   
     Boli obdobia kľudné, boli  i obdobia, keď sa niekedy zaiskrilo, avšak pri 
celkovom bilancovaní možno skonštatovať že sa vždy jednalo o korektnú 
spoluprácu a ochotu ísť za spoločným cieľom.  

 
Zvlášť ďakujem všetkým Vám  spoluobčanom obce. 

 
                                                                        Ing. Anton Fiala 

                                                                      starosta obce Osuské 

Z jednania obecného zastupite ľstva:  
 
1. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa  
04. 02. 2010, kde poslanci prejednali a schválili: 
 
- starosta obce predložil informáciu o stave plnenia „Programu hospodárskeho 
  a sociálneho rozvoja obce Osuské“ časť D. Akčný plán obce Osuské na 
  obdobie 2007-2013 .  
 
V roku 2009 boli zrealizované nasledovné projekty: 
 - 2/1  -  rekonštrukcia domu smútku 
 - 4/1  - rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ – výmena kotlov, výmena okien v kuchyni, 
            rekonštrukcia  spojovacej chodby, 
 - 9/4  - oprava cesty č. 051/18 ( ul. Zámyjavská), rekonštrukcia priekop 
            (ul. Zámyjavská ) 
 - 10/2 - v rámci protipovodňových opatrení v spolupráci s povodím Moravy bolo 
             zrealizované čistenie toku rieky Myjavy - výrub drevín na úseku od mosta 
             smerom proti toku . 
2. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa              
    08. 04. 2010, kde poslanci prejednali: 
- Záverečný účet obce za rok 2009 
- použitie prebytku hospodárenia  na tvorbu rezervného fondu  
- informáciu o opätovnom podaní žiadosti o finančné prostriedky z fondov EU na 
  projekt „Rekonštrukcia centrálnych častí obce“. 
- na základe predložených žiadostí a v zmysle VZN 1/2009 – o poskytovaní 

      dotácií, boli poskytnuté dotácie pre záujmové organizácie . 
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3. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa 
   10. 06. 2010, kde poslanci určili:   
- v zmysle § 11 ost. 3, Z.369/1990 – o obecnom zriadení určili  7 (sedem)  
  poslancov obecného zastupite ľstva  pre volebné obdobie 2010-2014 ,  
- v zmysle zákona č. 369/1990 § 11 ost. 4 pís. i) – o obecnom zriadení, na 
  funkčné   obdobie 2010 - 2014  rozsah výkonu funkcie starostu – 1,0 úväzku  
 - schválili odmeňovací poriadok poslancov obecného zastupiteľstva 
 - súhlasili s uzatvorením zmluvy s pohrebníctvom Eckert - Myjava a poverili 
   starostu obce k podpisu zmluvy. 

Mimoriadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa 
13. 07. 2010, kde poslanci prejednali a schválili: 

 

- podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja 
  vidieka SR 2007 – 2013 ,Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
  obyvateľstvo podľa  výzvy č.01/PRV/MAS 39 na činnosti: 
a/ výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska vo výške 

10 000,-€ 
             b/ výstavba a rekonštrukcia lavičiek, autobusových zastávok a predajného 

      miesta vo výške 15 000,-€ 
- prijatie úveru  vo výške 137 000,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banka 
  Slovensko, a. s , na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 
  „Rekonštrukcia centrálnych častí obce Osuské“ s podporou projektu v 
  zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
  Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku -  
  opatrenie 3.4.2 - obnova a rozvoj obcí. 

4. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa  
    19. 08. 2010 kde poslanci prejednali a schválili:   

 

- rozpočtovým opatrením č.1/2010 schválili úpravu rozpočtu takto:  
  A/ Príjmová  časť  
 

     -  Kapitálové príjmy: 10 500,- €  
 

       - Úver:         137 000,- €  (eurofondy - úver) 
 

 B/ Výdavková časť 
    Kapitálové výdavky: 
 

     41 01 116 717 002   modernizácia a rekonštrukcia stavieb  spolu :  10500,- €          
    41 01 700 821 005    úver – eurofondy                                            137 000 ,-€ 
 

Bežné výdavky:  Prevod z rezervného fondu  do bežných výdavkov   10.000,-€ 
 

-  schválili poskytnutie finančného príspevku pre ÚPSVR Senica za účelom 
podpory kultúrno-spoločenského stretnutia náhradných rodín v ktorých sa 
vykonáva pestúnska starostlivosť,  vo výške 30,-€. 
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5. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa  
21. 10. 2010 kde poslanci prejednali a schválili:   
 

-   rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  
-   VZN  1/2010 o čistote a verejnom poriadku v obci. 
 

Úplné znenie zápisníc zo zasadnutia OZ a úplné znenie VZN je k 
nahliadnutiu na Obecnom úrade v Osuskom a zverejnené na webovej  
stránke obce.   www.osuske.sk 

 

Spolo čenská kronika  

Koľko nás je  

K  31. 10. 2010 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 612 občanov. Z toho 
319 žien a 293 mužov. V období od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010 sa narodilo 8 detí. 
Zomreli 5 občania. 

 
Opustili nás :     
január  -   Lukáčková Anastázia         jún    -   Šafránková Štefánia     
apríl     -   Jurovatý Augustín      
           -   Varcholová Mária     október  -   Ján Jozefák  
 

Vítame medzi nami:    
 

január  Rehák Tobias                       Harasník Dominik    
  Králiková Dominika                 Prsteková Timea 
 
marec        Mezei Sebastián                             júl     Danielová Radoslava  
 máj           Olšovský Samuel                september   Kalenská Sarah 

 
Povedali si áno:     
 
       Miroslav Janšák (Osuské)       -      Antónia Bandiková   (Smrdáky) 

 Marián Mezei  (Bratislava)   -      Vladimíra Olšovská   (Osuské) 

 Jozef Šefčík (Osuské)         -       Simona Mračnová       (Kúty) 
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Naši jubilanti          
január  Pirohová Anna           70 jún          Bucalová Emília         70           
február Barcajová Irma          75                Hriňáková Viera         70           
marec  Barcaj Jaroslav          60 júl            Krajčiová Anna          75               
            Lulíčková Mária          65    august    Ďurišová Ľubomíra    60            
      Martinčová Alexandra 70                      Oslej Štefan              85 
apríl     Halabrínová Anna    85    september  Krchňavý Jozef         60              
           Szarka Pavol               70             Šlapka Milan              60 
            Miklášová Anna    85          Barcajová Agneša     80                        
      Kapsa Milan                 65    október    Heráková Emília        60    
      Slobodová Anna          65                      Šefčíková Vlasta       65 
máj     Sasáková Helena         80                    
      Bartošová Mária          85          Všetkým jubilantom srde čne   
      Schun Rudolf               70 blahoželáme    a želáme pevné zdravia.  
         
Komunálne vo ľby 2010 
 

     Dňa 27. 11. 2010 (sobota) v čase od 700 hod.  do   2000  hod. sa uskutočnia 
komunálne voľby. V obci Osuské sa bude voliť starosta obce a 7 poslancov 
OZ. 
     V zákonom stanovenej lehote miestna volebná komisia zaregistrovala 
nasledovných kandidátov. 

a) Kandidáti na starostu : 

1. Ing. Anton Fiala, 49 r., starosta, Osuské 268, koalícia Smer, KDH 
2. Mgr. Igor Chorvatovič, 53 r., právnik, Osuské 102, nezávislý kandidát 

 

b) Kandidáti na poslancov OZ : 

 1. Ján Barcaj, 41r., súkromný podnikateľ, Osuské 269, KDH 
 2. Helena Bojnanská, 56 r., skladníčka, Osuské 19, SMER 
 3. Martin Ďuriš, 54r., elektrikár, Osuské 266, SMER 
 4. Viliam Harasník, 54r., dôchodca, Osuské 235, KDH 
 5. Jozef Królik, 44r.,súkromný podnikateľ, Osuské 279, KDH 
 6. Miroslav Křupala, 54r., súkromný podnikateľ, Osuské 230, SMER 
 7. Jozef Oláh, 48r., krmič, Osuské 264, KDH 
 8. Ján Olšovský, 22r., robotník, Osuské 15, KDH 
 9. Miroslav Polakovič, 22r., robotník, Osuské 35, KDH 
10. Mgr Leona Režnáková, 44r., učiteľka, Osuské 272, SMER 
11. Štefan Wirth, 50r., technik, Osuské 25, KDH 
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Základná škola s materskou školou informuje:  
 
V školskom roku 2010/2011 navštevuje školu:  
 
1. ročník - 4 deti  3. ročník - 6 detí 
2. ročník - 4 deti   4. ročník - 2 deti 
 
V materskej škole je zapísaných 21 detí.  

 
Separovaný zber na rok 2010:   

V roku 2010 budú technické služby Senica vykonávať zber sepa-               
rovaného odpadu v nasledovných termínoch: 

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC 

Mesiac 
Termín / 2010/ de ň v mesiaci 

Čas zberu 
Plasty, sklo a kovové obaly 

November 25. 7.00 
December   

Január 2011 20. 7.00 
 
 

Poplatky za vývoz odpadu a miestne dane sa oproti roku 2010 nezvyšujú. 
 

Šachový klub informuje:  
 

    Dňa 6. 11 a 7. 11 sa uskutoční 1. kolo šachovej ligy. Šachový klub Osuské 
postúpil do 1. Slovenskej ligy. Prvý zápas odohrá dňa 6. novembra proti 
šachovému klubu Budmerice. Druhý zápas odohrá dňa 7. 11. proti ŠK 
Doprastav Bratislava. Začiatky zápasov sú od 1000 v spoločenskom klube 
Osuské 

 
 
 
 
 
 
 

 „Vydané dňa: 04. 11. 2010 
Vydáva Obecný úrad Osuské. 
Adresa: Obecný úrad Osuské, E. Lehockého 38, 906 12 Osuské.  
Redakčná rada: Ing. Anton Fiala,  Anna Mihalovičová,  Oľga Michálková.  
Inzercia: 6587 217,  e- mail: obec.osuske@stonline.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah jednotlivých 
článkov zodpovedá ich autor. Stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými 
príspevkami. Nepredajné. 
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