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Číslo 1             Ročník 3    november 2007 - január 2008 

 
      „Nemôžem poveda ť, že bude lepšie, ke ď bude inak,  
    ale môžem poveda ť, že ak má by ť dobre, musí by ť inak “ 
       Lichtenberg 
         Na úvod:  

   
     Vážení spoluobčania pred necelými tromi týždňami sme sa rozlúčili  
s rokom 2007. Vianočné dni doznievajú v našich mysliach a pocitoch. 
Vianočnú atmosféru nahrádza atmosféra začiatku nového kalendárneho 
roku 2008. Je to ten správny okamih, kedy možno bilancovať, ale i prijímať 
nové predsavzatia. Z činov a skutkov minulosti čerpáme idey pre život v 
prítomnosti a v budúcnosti. Naša obec, v ktorej spoločne  žijeme, zažíva 
obdobie rôznych reforiem a zmien v spoločnosti. Ale stále sme to tí istí 
občania a záleží len na nás samotných, čo dobré vymyslíme a 
zrealizujeme. 

V súčasnej dobe je v záverečnej fáze spracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské. Bude to program 
cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a 
kultúrneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia 
bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.  V ankete, ktorá je jeho 
súčasťou, spracovatelia zisťovali Vaše názory čo v obci chýba, ako by 
mala obec vyzerať ,ktoré problémy by sa mali v obci prednostne riešiť. 
Ankety sa aktívne zúčastnilo 66 občanov. Priemerný vek respondentov bol 
51 rokov. Muži : 28 Ženy: 38. Odpovede na jednotlivé otázky boli 
rôznorodé. Spracovatelia všetky námety a pripomienky vyhodnotili 
a zapracovali do rozvojovej stratégie obce. 

 
    Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám zaželal v novom roku  
veľa zdravia, šťastia a úspechov v rodinnom , osobnom i pracovnom 
živote.   

                                                                                                                      IInngg..  AAnnttoonn  FFiiaallaa  
                                                                                                                                        ssttaarroossttaa  oobbccee 
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Z jednania obecného zastupite ľstva:  

 

V období november 2007 až január 2008 zasadalo OZ 1 krát - 11. 12. 2007 

- prejednalo a schválilo úpravu rozpočtu za rok 2007 

- prejednalo a schválilo VZN č. 4/2007 o miestnych daniach a 
  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
  na rok 2008 
 
- schválilo rozpočet obce na rok 2008 a vzalo na vedomie návrh 
  rozpočtu na roky 2009,2010. 
 
- schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
  1.polrok 2008 

 
Úplné znenie zápisnice z jednania OZ je k nahliadnutiu na Obecnom 
úrade Osuské                                                                               

 

Základná škola s materskou školou informuje:  
 
- že rada rodičov pri ZŠ s MŠ bola zaregistrovaná na daňovom 
úrade ako príjemca dane zaplatenej z príjmov právnických a 
fyzických osôb. Uvedená daň tvorí 2 % zo zaplatenej dane. Tieto 2 
% -tá je možné poukázať v prospech ZŠ s MŠ Osuské. 
     
 Podrobné informácie Vám poskytne riaditeľka školy Mgr. Bucalová. 
 
- zápis detí do 1. ro čníka bude 6. februára 2008  
    od 1300 hod. do 15 30 hod. 

 

     Oznamujeme záujemkyniam o cvi čenie, že každý pondelok a 
stredu v čase od 18 00 do 1900hod., si môžu prís ť zacvi čiť do 
telocvi čne ZŠ a MŠ Osuské  
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Oznamy pre ob čanov  
 
Výpis z   VZN č. 4 / 2007 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy 
- platný od 01. 01. 2008  

Daň za psa 

§ 2 ods. 5 - sadzba dane za psa je na rok 2008 - 60,-Sk/1 pes  

Daň za užívanie verejného priestranstva  

- § 8 ods. 1 - pri výkopových prácach - skládka voľne 
         uloženého stavebného materiálu (piesok, štrk a pod.) 

základná sadzba dane za 1 m 2 = 1,- Sk / deň 
 odpratanie do 48 hod.  -  bez dane  

- § 8 ods. 2  - pri výkopových prácach - skládka materiálu z 
          výkopu 

základná sadzba dane za 1 m 2 = 3,- Sk / deň 
 odpratanie do 48 hod.  -  bez dane  

- § 8 ods. 3 - za prechodné užívanie verejného priestranstva - 
predajné zariadenia 
   10,- Sk / m 2 / deň 
 
- § 8 ods. 4 - za ubytovacie maringotky 10,-Sk / m 2 / deň 

- § 8 ods. 6  - za osobitné užívanie verejného priestranstva za 
účelom parkovania nákladných a účelových vozidiel vrátane 
obytných prívesov: 
 
 - pre fyzické osoby   2,- Sk / deň 
 - pre právnické osoby 10,- Sk / deň 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  
 
- § 25 ods. 2 a) - pre fyzické osoby - občanov  

 - rodinné domy, bytové domy, rodinné domy využívané na 

  rekreačné účely   360,-Sk / 1 ob čan 
- občania, držitelia preukazu ZŤP 180,-Sk 
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- § 25 ods. 2 b) - pre základnú školu, príspevkové organizácie 
obce, podnikateľov 
110 a 120 l nádoba  1.230,- Sk / 1 nádoba  
 
- § 26 - poplatok je splatný do 15 dní  odo dňa jeho doručenia 
            platobného výmeru jednorázovo 
         - pri výške ročného poplatku nad 500,- Sk sa poplatok 
           môže platiť štvr ťročne a to 25 %  z výšky poplatku 
           vyrubeného platobným výmerom do 
    
Poplatníci, ktorí neobdržali platobný výmer do 31. 03. 
príslušného roka, sú povinný  prihlási ť sa do 30. 04 . na 
obecnom úrade za účelom určenia výšky poplatku. 
 
Výpis z   VZN č. 3 / 2007 o dani z nehnute ľnosti 

platný od 01. 01. 2008  

Daň z pozemkov  
 
- § 3 - ročná sadzba dane z pozemkov  sa stanovuje takto: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sad na 0,40 % zo 
základu dane 

b) trvale trávnaté porasty na 0,25 % zo základu dane 

c) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s 
    chovom rýb a zo ostatné hospodársky využívané vodné 
    plochy na 0,35 % zo základu dane 

d) stavebné pozemky na 0,25 % zo základu dane 

e) záhrady, zastavené plochy a nádvoria (aj bazény 
    silážne jamy, betónové odstavné plochy) ostatné plochy  
     na 0,5 % zo základu dane 
     
Daň zo stavieb  
 
§ 4 ods. 1  -  ročná sadzba dane zo stavieb  je 1,- Sk za každý 
        aj začatý m2 zastavanej plochy 
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§ 4 ods. 2 - ročná sadzba dane zo stavieb sa stanovuje takto: 

a)  1,- Sk - stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace 
                  príslušenstvo hlavnej stavby 

b)  1,- Sk - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
      stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané 
      na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

      produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
c)  6,- Sk - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 
      domčekov na individuálnu rekreáciu 
d)  4,- Sk - samostatne stojace garáže a samostatné stavby 
      hromadných garáží a stavby určené alebo 
      používané na tieto účely postavené mimo bytových 
      domov 

e)  5,- Sk - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 
      stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
      skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
      vlastnú administratívu  

f)  20,- Sk - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
       činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 
       ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

g) 3,- Sk - ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 
 
Daň z bytov  
 
§ 5 ods. 1  - sadzba dane z bytov je 1,- Sk za každý aj začatý 
        m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 

§ 6 ods. 3  - oslobodenie od dane a zníženie dane - správca 
        dane zníži dane z pozemkov  10 % z daňovej 
        povinnosti na pozemkoch, ktorých vlastníkmi sú 
        občania starší ako 70 rokov , ak tieto pozemky 
        slúžia výhradne na ich osobnú potrebu 
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§ 6 ods. 4  - správca dane zníži dane zo stavieb a bytov 10% z 
  daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo 
  vlastníctve: 
  a) občanom starších ako 70 rokov 
  b) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
     držite ľom preukazu ob čana s ťažkým 
     zdravotným postihnutím  alebo držite ľa preukazu 
     s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
     sprievodcu, ako ja prevažne alebo úplne 
     bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé 
     bývanie a uvedenú nehnuteľnosť nevyužívajú 
    spoločne so zárobkovo činnou osobou. 
 
Platenie dane  
§ 7 ods. 1  - správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti do  
        15. 05. príslušného roka 

§ 7 ods. 2  - správca dane na rok 2008 určuje že ak vyrubená 
         daň presiahne  hodnotu 1000,-Sk z je splatná  
         v štyroch rovnakých  splátkach ,  
 
Úplné znenie všetkých Všeobecne záväzných nariadení  sú pre ob čanov 
k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Osuskom. 
    

Oznamujme ob čanom, ktorí majú zmeny v dani z nehnute ľnosti  (kúpili 
alebo predali nehnute ľnos ť, majú vydané kolauda čné rozhodnutie, 
stavebné povolenie,...), aby tieto prišli nahlási ť na Obecný úrad v 
Osuskom do 31. januára 2008. 

 
 
K 31. 01. 2008 evidujeme 17  neplatičov. Z toho je 16 , ktorý nemajú 
vyrovnané platby za daň z nehnuteľnosti a 15, ktorý nemajú 
zaplatený poplatok za odpad.  
 
Pokiaľ si uvedené podlžnosti nevyrovnajú do konca mesiaca február, 
budú ich mená zverejnená na úradnej tabuli obce. 
 
Ďalším opatrením bude, že uvedené budú odovzdané exekútorovi na 
exekučné konanie. 
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Separovaný zber na rok 2008:      

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC 

Termín / 2008/ de ň v mesiaci 
Mesiac 

Plasty, sklo a kovové obaly 
Čas zberu 

Január 31. 7.00 
Február 28. 7.00 
Marec 27. 7.00 
Apríl 24. 7.00 
Máj 29. 7.00 
Jún 26. 7.00 
Júl 31. 7.00 

August 28. 7.00 
September 25. 7.00 

Október 30. 7.00 
November 27. 7.00 
December 22. 7.00 

 

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU  

Termín / 2008/ de ň v mesiaci 
Mesiac 

 

Apríl nebezpečné odpady 

Júl šatstvo, textílie a pneumatiky 

Október nebezpečné odpady 

Dátum a 
čas zberu 

bude 
upresnený 

 
Vývoz komunálneho odpadu sa bude v roku 2008 

vykonáva ť  každý párny týžde ň v utorok. 
 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že dňa  
21. januára v čase od 830 do 930 bude odstávka elektrickej energie 
od súp. č. 39 - 141 a 271, 272 a záhradkárska osada OPENDAKY. 
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Spolo čenská kronika  

 Koľko nás je  

K  01. 01. 2008 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 622 občanov. Z 
toho 337 žien a 285 mužov. V období od 1. 11. 2007 do 01. 01. 2008 sa 
narodilo 1 dieťa. Zomrel 1 občan. 

Opustili nás :                   november          Oslej Jozef  

Vítame medzi nami:       december  Lapuník Michal  

Naši jubilanti         november  Barcajová Anna             85  

      Oslejová Anastázia       80                                   

         december  Ing. Schunová Vlasta    65 

         január  Tomek Marián     60 

Všetkým jubilantom srde čne blahoželáme a želáme pevné zdravie 

 
Pripravujeme      

- 26. 01. 2008 pripravujeme 8 Šachový ples v KD Osuské 
- 02. februára 2008 o 14.00 „Detský karneval“ v KD Osuské 

Zaujímavosti  

Za hojnej účasti občanov sa  dňa 22. 12. 2007 od 17 - tej hodiny uskutočnil 
pred predajňou Jednota tradičný vianočný koncert. S vianočnými koledami 
vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Osuské, ženská spevácka skupina JDS a 
dychové kvarteto. Po koncerte vystúpila hudobná skupina METEOR s 
vianočnými pesničkami 

Zo 622 obyvate ľov obce sa naj častejšie vyskytuje priezvisko:        

u žien - Heráková, Olšovská 13 x           u mužov - Barcaj  15 x 

      - Barcajová  12 x         - Olah    12x  

      - Olahová 11 x     - Černek, Rehák 10x 

 
 „Vydané dňa: 15. 01. 2008 
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. 
 


