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Na úvod:  
 

      VVáážžeenníí  ssppoolluuoobbččaanniiaa,,  rrookk  22000099  ssaa  nnaappllnnoo  rroozzbbeehhooll  aa  aannii  ssmmee  ssaa  
nneennaazzddaallii,,  jjee  ttuu  mmeessiiaacc  mmáájj  aa  jjee  ttoo  jjeeddeenn  zz  nnaajjkkrraajjššíícchh  mmeessiiaaccoovv  vv  rrookkuu..  
MMeessiiaacc  mmáájj  jjee  mmeessiiaaccoomm  lláásskkyy,,  vvššeettkkýýcchh  zzaaľľúúbbeennýýcchh  aa  úúccttyy  kk  žžeennáámm  aa  
mmaattkkáámm..  
 
     Je to mesiac, v ktorom sa príroda naplno prebudí, stromy aj kvety 
nádherne rozkvitnú. Táto nádhera má neopakovateľný vplyv na všetko 
živé, vytvára okolo nás atmosféru pokoja a mieru. Mali by sme si 
z tejto atmosféry zobrať to pozitívne. Buďme k sebe tolerantní 
a snažme sa navzájom pochopiť jeden druhého. V dnešnej zložitej 
dobe, ktorá nám prináša veľa starostí a problémov, si zbytočne 
nevytvárajme medzi sebou ďalšie problémy. 
  
         Ing. Anton Fiala 
     starosta obce Osuské 
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Z jednania obecného zastupite ľstva:  

1. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa               

    06. 02. 2009, kde poslanci prejednali  : 

- návrh VZN  č. 1/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.  
- návrh na úpravu  „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
  Osuské “ na obdobie 2007-2013 body: 
   -   5 /1 Vybudovanie detského ihriska    2009 - 2010 
   -   6/1  Rekonštrukcia KD –javisko, okná , kúrenie   2009 - 2010 
   -   9/1  Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácii - I. časť 
  2009 – 2010 
   - 10/3  Sadové a parkové úpravy v obci  2009 - 2013 
 
-  návrhom na schválenie príspevku do centrálneho krízového fondu 
   regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja. Účelom fondu je 
   sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov 
   živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí na území obcí 
   Trnavského samosprávneho kraja. Výška príspevku je 0,5 € na jedného 
   obyvateľa ročne. Pre obec Osuské s počtom obyvateľov 615 to 
   predstavuje sumu 307,50 €.  
 - návrh „Dohody o pomoci pri ochrane lesa a lokalizovaní lesných 
   požiarov“ s Lesnou správou Dechtice na dobu od 6.2.2009 do 31.1.2011. 
-  plán kontrolnej činnosti  kontrolórky obce na 1.polrok 2009. 
-  žiadosť pána Jozefa Mihaloviča ml. o odkúpenie časti pozemku 
   p.č.162/17. 
 - návrh  zmluvy o budúcej zmluve s EUROFRAME , a.s. Pozemné 
   staviteľstvo, Sasinkova 4, Skalica .Uvedená firma pripravuje projekt pre 
   zabezpečenie likvidácie drobných stavebných odpadov a v prípade jeho 
   realizácie bude následne predložený návrh zmluvy o odbere a likvidácii 
   týchto odpadov.  
 

2. riadne zasadanie obecného zastupite ľstva sa konalo d ňa              

    09. 04. 2009, kde poslanci prejednali  : 

- obsah kontroly prokurátorky o dodržiavaní zákonnosti  obcou Osuské ako 
orgánu ochrany prírody v prvom stupni pri vydávaní súhlasu na výrub 
drevín podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov. 
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Zo záverov kontroly bola daná úloha poslancom OZ, uznesením určiť 
pozemky pre náhradnú výsadbu drevín. 
Poslancom bol predložený nasledovný návrh :  

  - p. č. 2/1 , 1138  - cintorín 2/2 - parcela pri dome smútku 
  - p. č. 162/4 , 162/9               -   priestor za obecným pohostinstvom 
  - p. č. 596/1, 576/1                -   pozemky vedľa futbalového ihriska 
  - p. č. 162/1                           -   ul. E. Lehockého 

   - pozemky  na ktorých bol uskutočnený výrub drevín 
  
- žiadosti spoločenských organizácií o poskytnutie dotácií na rok 2009. 
Poslanci po prerokovaní jednotlivých žiadostí rozhodli  o rozdelení dotácií 
takto: 

Organizácia 
Schválené v 

€ 
Poznámka 

Šachový klub 250,- 
Poľovnícke združenie 100,- 
Únia žien 165,- 

Futbalový klub TJ Družstevník 700,- z toho   350,-  € na turnaj k  
60. výročiu vzniku TJ 

Futbalový klub OZ Rómov Budúcnosť 165,- 
Mariášový klub 165,- 
Jednota dôchodcov 200,- 
Spolu 1745 ,- 

  
- návrh na 1. úpravu rozpočtu:  
 
Príjmová časť                        
          rozpočtované     skutočné        úprava 
Bežné príjmy 
312001  transfer zo ŠR pre  ZŠ   24895,44 €       30 082 €    +5186,56€  
 Bežné príjmy spolu                  201 553,47  €   206740,03      
 
Príjmové operácie finan čné 
453 Zostatok   z r.2008                16 596,96€    34256,12€   +17659,16 € 
513002 Bankové úvery                13 277,57 €   40297,41 €  +27019,84 €                                              
 
Rozpo čtové príjmy spolu          231 428,- €       281 29 3,56 €    + 49 
865,56 € 

                                                                                                                               

– správu kontrolóra obce o kontrole za 2.polrok 2008 . 
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Spolo čenská kronika  
 Koľko nás je  

     K  30. 04. 2009 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 616 
občanov. Z toho 324 žien a 292 mužov. V období od 1. 1. 2009 do          
30. 04. 2009 sa narodili 3 deti. Zomreli 2 občania. 

Porovnanie s rokom 2008: 

K  15. 04. 2008 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 625 občanov. Z 
toho 336 žien a 289 mužov. V období od 1. 1. 2008 do 15. 04. 2008 sa 
narodili 2 deti. Zomrelo 5 občanov. 
 

Opustili nás :                  február         Anna Ďurišová  

          apríl  Želmíra Kapsová 
 

Vítame medzi nami:       február  Gabriela Macková   

                 Peter Ferdö 

         marec  Jakub Císar 
 

Povedali si áno:        február Peter Zlámala  - Lenka Vaculová  

 

Naši jubilanti         február  Juraj Hri ňák    70 

      Ing. Jozef Barcaj    80  

      Jaromíra Sadlo ňová   65                                  

          marec  Izabela Reháková   65  

      Ferencová Marta            97  

         apríl  Richard Barcaj    65 

      Dušan Klatý    60 

      Pavel Rehúš    75 

      Anna Malatinská   65 

 

Všetkým jubilantom srde čne blahoželáme a želáme pevné zdravie. 
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Voľby prezidenta 2009:  
 
V prvom kole voľby prezidenta SR z 511 oprávnených voličov volilo v obci 
Osuské 225 občanov  =  44,03 % účasť 
 
1. Ivan Gašparovi č  130 hlasov 
2. Iveta Radičová    53 hlasov 
3. Zuzana Martináková   12 hlasov 
4. František Mikloško   10 hlasov 
5. Dagmar Bollová      9 hlasov 
6. Milan Melník      5 hlasov 
7. Milan Sidor      2 hlasy 
 
4 hlasovacie lístky boli neplatné. 
 
V druhom kole voľby prezidenta SR z 517 oprávnených voličov volilo v obci 
Osuské 275 občanov  =  53,19 % účasť 
 
1. Ivan Gašparovi č  185 hlasov 
2. Iveta Radičová    85 hlasov 
 
5 hlasovacích lístkov bolo neplatných. 
 
Dňa 06. 06. 2009 nás čakajú voľby do európskeho parlamentu. 

 

 

Základná škola s materskou školou informuje:  
 

Základná škola s materskou školou Osuské pozýva všetky mamičky a 
babičky na slávnostný program ku dňu matiek, ktorý sa uskutoční dňa     
10. mája 2009 o 14 00 hod. v KD Osuské. 
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Dňa  21. 02. 2009 sa uskutočnila rozlúčka s „pani basou Eleonórou“.  

Fašiangový program sa začal o 1000hod. zabíjačkou spojenou s 
ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Kultúrny program sa začal                 
o 1900 hod., kedy vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Osuské s programom „Ako sme 
sa lúčili s našou pani basou....“ Ďalej pokračovala fašiangová zábava, na 
záver ktorej sme sa s pani basou Eleonórou rozlúčili aj my dospelí. 
 

Dňa 05. 04. 2009 sa konal národný beh Devín - Bratislava, na ktorom obec 
Osuské reprezentoval pán Jaromír Sasák. V kategórii mužov 50 až 59 
ročných sa umiestnil  na 128. mieste. 
 

Dňa 14. 04. 2009 firma EUROFRAME dokončila rekonštrukciu strechy, 
prístrešku a zámkovej dlažby pri dome smútku.  
 

Dňa 30. 04. 2009 sa o 1700 hod. uskutočnilo slávnostné stavanie mája. V 
programe vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Osuské a hudobná skupina METEOR. 

 
Rozpis zápasov TJ Družstevník Osuské: 
 
 

kolo  dňa čas domáci  hostia  

16. 10. 05. 2009 1700 hod. 
TJ Družstevník 

Sobotište 
TJ Družstevník 

Osuské 

17. 17. 05. 2009 1730 hod. 
TJ Družstevník 

Osuské 
TJ Družstevník 

Dojč 

18. 24. 05. 2009 1730 hod. TJ Rovensko 
TJ Družstevník 

Osuské 

19. 31. 05. 2009 1730 hod. 
TJ Družstevník 

Osuské 
FC Kátov 

20. 07. 06. 2009 1000 hod. 
TJ Slovan 
Smrdáky 

TJ Družstevník 
Osuské 

21. 14. 06. 2009 1730 hod. 
TJ Družstevník 

Osuské 
FK Častkov 

22. 21. 06. 2009 1000 hod. OZR Osuské 
TJ Družstevník 

Osuské 
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Separovaný zber na rok 2009:   

    

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC 

Mesiac 
Termín / 2009/ de ň v mesiaci 

Čas zberu 
Plasty, sklo a kovové obaly 

Máj 28. 7.00 
Jún 25. 7.00 
Júl 30. 7.00 

August 27. 7.00 
September 24. 7.00 

Október 29. 7.00 
November 26. 7.00 

Január 2010 21. 7.00 
  
  
  
JJaarrnnéé  mmeessiiaaccee  ssúú  aajj  oobbddoobbíímm  uupprraattoovvaanniiaa..  SSnnaažžíímmee  ssaa  pprroossttrreeddiiee  vv  kkttoorroomm  
žžiijjeemmee  vvyyččiissttiiťť  aa  sskkrrááššlliiťť..  NNiieekkttoorríí  nnaaššii  ssppoolluuoobbččaanniiaa  vv  mmeessiiaaccii  aapprrííll  uupprraattoovvaallii  
ttaakk  iinntteennzzíívvnnee,,  žžee  nneemmaallii  pprroobblléémm  nnaappllnniiťť  vveeľľkkýý  kkoonnttaajjnneerr..  VVôôbbeecc  iimm  vvššaakk  
nneevvaaddíí,,  žžee  vvýývvoozz  kkoonnttaajjnneerraa  zzaappllaattíímmee  mmyy  vvššeettccii..  VV  ddvvoocchh  pprrííppaaddoocchh  bbooll  
ppooppllaattookk  zzaa    kkoonnttaajjnneerr  pprrii  ddrruužžssttvvee  vvyyúúččttoovvaannýý  oobbččaannoovvii,,  kkttoorrýý  hhoo  aajj  zzaappllaattiill..  
MMeennoo  oobbččaannaa,,  kkttoorrýý  nnaappllnniill  kkoonnttaajjnneerr  oodd  3300..44..ddoo  33..55  pprrii  „„lláávvkkee““  nnáámm  jjee  
zznnáámmee..  DDookkáázzaall  hhoo  nnaappllnniiťť  aažž  ppoo  ookkrraajj  ppllaassttoovvýýmmii  pprreepprraavvkkaammii..  PPooppllaattookk  zzaa  
vvýývvoozz  mmuu  bbuuddee  vvyyffaakkttuurroovvaannýý..    
 
 
 

Oznamy pre ob čanov:  
 
     Podľa VZN č. 4 a 5 obce Osuské oznamujeme občanom, že sme začali 
vyberať daň z nehnuteľnosti, poplatky za odpad i za psa. 
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FERRORO ROCHER: 
 
Suroviny:  
6 ks horaliek, 6 PL  NUTELY, 1 balíček nesolených arašidov (BILLA-400g), 
várovú čokoládu, 1 CERA, papierové košíky 
 
Postup: 
Nahrubo nastrúhame horalky, potom pridáme nadrobno nasekané arašidy 
(asi 200g) a  NUTELU. Všetko zmiešame. Tvarujeme guľky na mokrej 
lyžičke a obalíme v druhej polovici nadrvených arašidov. Necháme stuhnúť 
v chladničke. Guľky máčame v čokoládovej poleve a dávame do košíčkov. 
Necháme stuhnúť. 
 
Prameň poznania:  
 
„ Zlo sa rodí vždy tam, kde chýba láska “     Hermann Hesse 
 
„ Nemilujeme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. “ 
       Svätý Ján, Nový zákon 
 
„ Ctižiadosť je macochou spokojnosti “  Kratochvíl 
 
„ Najväčším šťastím a najväčším nešťastím sú len malé odchýlky od 
 zaužívaných zvyklostí. “     
       Goethe 
„ Minulosť a hriechy neumierajú. “   Zola 
 
„ Láska nemôže zahynúť - vždy si nájde nejakú cestu, aby sa zachránila “ 
       Le Fort 
 
„V bohatstve stvrdne ľudské srdce rýchlejšie ako sa vajce uvarí v horúcej 
 vode. “      Weigel 
 
 
 „Vydané dňa: 06. 05. 2009 
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. 

 
 


