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     Informácia k sčítaniu bytov ,domov a obyvateľov 

     V zmysle č.223/2019 - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov začalo dňom 1.6.2020 

sčítanie domov, bytov a obyvateľov. 

Je rozdelené na 2.etapy: 

 1.etapa: Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 

2021 

2.etapa: Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 

2021. 

K zabezpečeniu  plnenia úloh obce pri sčítaní domov a bytov  -SOBD2021 

bola starostom obce poverená pani Maria Kršteníková. Kontaktné miesto 

pre sčítanie obyvateľov bude vytvorené na obecnom úrade. Podrobné 

informácie obdržíte v priebehu mesiaca január 2021. 

 

Želáme Vám pokojné vianočné sviatky,  

plné lásky, chvíľ s blízkymi a oddychu. 

                   

 



 

 

OSUSKÝ OBČASNÍK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania, 

 ani sme sa nenazdali a prichádzajú k nám najkrajšie sviatky roka – Vianoce. 

Prichádzajú do našich domácnosti nenápadne a v tichosti. Prinášajú nám dni, kedy 

spomalíme, vydýchneme si a vystúpime z každodenného zhonu, aby sme si spolu 

s našimi najbližšími užili tento výnimočný sviatočný čas. Vyžaruje z nich zázračná 

vôňa domova, ktorá nám pripomína miesta, kde sme vyrástli, kde žijú naši najbližší, 

kde nám je dobre, tam kde sme doma. 

Rok 2020 je veľmi zvláštny, situácia spôsobená šírením vírusu COVID 19 nám 

všetkým ukázala ako rýchlo sa dá všetko zmeniť. Nechcem a nebudem sa k tomu 

v tento sviatočný čas viac vyjadrovať. Už bolo toho napísané a povedané veľmi veľa 

a nie vždy objektívne. Nedajme si preto tieto sviatky ničím a nikým pokaziť. Snažme 

sa aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti všedných dní. 

Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí. V 

dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavoňajú rôzne dobroty 

a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. 

V mene zamestnancov obecného úradu, v mene poslancov obecného 

zastupiteľstva , ale i v mene svojom Vám všetkým prajem príjemné, pokojné a 

požehnané vianočné sviatky. Do Nového roku 2021 Vám želám veľa zdravia, šťastia, 

úspech v práci a rodinnú pohodu. 

Ing. Anton Fiala 
starosta obce 

 

Číslo 1/2020 
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VŠETCI POTREBUJEME POHLADENIE . . .   ! 

 

     Bolo to pred Vianocami. Istý kňaz pozval svojho priateľa na návštevu. V kostole bola 

jasličková pobožnosť. Divadlo, spevy, deti a veľa ľudí. Iste to bolo isté pohladenie na duši. Po 

skončení kňaz vyzval prítomných na tichú adoráciu. No  väčšina ľudí odišla. Ostalo len zopár 

veriacich. Úplné ticho a Pán Ježiš v bielej hostii!  Kňaz, jeho priateľ a niektorí veriaci prežili 

dotyk Božej lásky a odchádzali  - dotknutí, posilnení, pohladení . . .  

     Čoskoro sú Vianoce. Sviatky lásky a Božieho pohladenia. Boh Otec sa rozhodol pre 

človeka. Preto poslal svojho Syna – Ježiša Krista, aby nám daroval svoju lásku.  On chce 

pohladiť každého človeka ! 

     Ako Váš farár Vás pozývam do kostola, prijať niečo z Božej lásky ! 

    Všetkým prajem , aby ste sa nechali pohladiť Bohom a dokázali prinášať skutočnú 

pravú lásku ľuďom tohto sveta !  

Mgr. Marián Horváth 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo: 

- dňa 26.2.2020: 

• schválilo VZN 01/2020 o  ochrannom pásme pohrebiska na území obce Osuské, 

• vzalo na vedomie správu o nakladaní s odpadom v obci za rok 2019 a informáciu o 

Projekte pozemkových úprav v KÚ Osuské. 

 

- dňa 20.5.2020: 

• schválilo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, 

• schválilo Záverečný účet obce za rok 2019, 

• vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 31.12.2019.  

 

 

 

Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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Vývoz plastov, tetrapakov, skla, kovových obalov 

Mesiac 
Termín /2021/                  

deň v mesiaci 
Čas zberu 

Január 14 7.00 

Február 25 7.00 

Marec 25 7.00 

Apríl 29 7.00 

Máj 27 7.00 

Jún 24 7.00 

Júl 29 7.00 

August 26 7.00 

September 30 7.00 

Október 28 7.00 

November 25 7.00 

December - - 

Január 2022 Termín bude upresnený  

 

Vývoz komunálneho odpadu bude v roku 2021 v nepárne týždne, prvý vývoz sa 

uskutoční v utorok 05.01.2021.V  osade Rásnik a záhradkovej oblasti Opendáky 

bude vývoz komunálneho odpadu uskutočňovaný v párny týžden, prvý vývoz bude 

vo štvrtok 14.01.2021.  

    

. 

 

 

 

  

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 2021 
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AKO SME NAKLADALI S ODPADOM 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Pre porovnanie sa vrátim do roku 2018.V tomto roku sme mali mieru vytriedenia odpadu 

11% a podľa dostupných údajov, ktoré máme od zberovej spoločnosti bola miera 

vytriedenia v roku 2019  34,5 %. Je to však iba čiastočný úspech, lebo v roku 2019 sa 

podstatne zvýšili poplatky za uloženie odpadu na skládku. Aby sme boli v separovaní 

efektívni museli by sme mať mieru vytriedenia aspoň 60 % a to je v súčasných podmienkach 

nemožné.  

Podľa  prieskumu, vykonaného pracovníkmi zberovej spoločnosti,  sa v „popolniciach“ stále 

nachádza veľa biologického a stavebného odpadu. Tento druh odpadu v žiadnom prípade 

nepatrí do popolníc ani do kontajnerov. Bioodpad je možné likvidovať kompostovaním, na 

stavebný odpad máme vyčlenený kontajner.  

K 30.11.2020 boli celkové náklady na vývoz odpadu z obce  22 695,-€. Z toho náklady na 

vývoz veľkoobjemových kontajnerov 4900 ,-€.  

V roku 2021 nás čaká ešte jedná náročná úloha a to zabezpečiť zber a odvoz kuchynského 

odpadu z domácností. Ako to bude prebiehať je v štádiu riešenia. 

Pokiaľ ste tento príspevok dočítali až sem nebudem ďalej pokračovať ,lebo by som musel 

opakovať to, čo bolo napísané o odpadoch v občasníku 2/2019, ktorý vyšiel 18.12.2019 

a jeho obsah stále platí. Je stále zverejnený na web stránke obce. Na záver už len: Zelený 

kontajner je určený na stavebný odpad a je riadne označený. Opakujem „zelený kontajner 

je na stavebný odpad“.  

Ing. Anton Fiala 
starosta obce 

 

Nezabúdajme, že počas vianočných sviatkov sa množstvo odpadu v domácnostiach ešte 
zvyšuje. Nespoliehajme sa na objemné kontajnere a pravidelný vývoz odpadu. Prinášame 
Vám základné tipy, ako znížiť množstvo komunálneho odpadu počas Vianoc:  
 
❖ Separujte – základný a najúčinnejší spôsob, ako eliminovať množstvo odpadu vo 

Vašich popolniciach (a nezabúdajme, plasty nie sú iba platové fľaše z nápojov, ale 
i tégliky, igelitové vrecká a pod.),  

❖ Nezásobujme sa množstvom jedla – áno, Vianoce sú o hojnosti, avšak myslime 
dopredu a nakúpme také množstvo potravín, ktoré sme schopní skonzumovať (ročne 
sa v priemere vyhodí neuveriteľných 180 kg potravín na obyvateľa v SR),  

❖ Myslime už v obchode a prejdime si obsah košíka pred tým ako zaplatíme. 
Potrebujeme skutočne toto všetko alebo je to len ďalší odložený odpad našej 
domácnosti?  
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Z JEDNANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

- dňa 19.8.2020 : 
 

• schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.02/2020 o určení pravidiel času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území obce Osuské a   Všeobecne záväzné 

nariadenie č.03/2020 o organizácií miestneho referenda v obci Osuské , dotácie na rok 

2020 a Rozpočtové opatrenie č.3/2020, 

• vzalo na vedomie Správu hlavného kontrolóra za 1.polrok 2020 a Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2020. 

 

 - dňa 5.10.2020: 
20 : 

• schválilo  žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci, 

• vzalo na vedomie Správa o výchovne vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Osuské za 

školský rok 2019/2020, 

 

-dňa 9.12.2020:  
 

• schválilo  Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce, úpravu rozpočtu 

obce k 9.12.2020, Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023,  VZN 

č.4/2020 obce o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne    odpady 

a drobné stavebné odpady, odpredaj pozemku p. č. 21/12, Zmluvu o zriadení vecného 

bremena s ZsDIS Bratislava, 

• vzalo na vedomie Vykonanie dokladovej inventarizácie v roku 2020 a správu 
o kontrolnej činnosti HK za 1.polrok 2020. 

Úplné znenie zápisníc a uznesení  sú zverejnené na web stránke obce a  k nahliadnutiu na 

Obecnom  úrade Osuské. 

 

 

Vážení občania,  

v prípade, ak máte návrhy, námety, nápady ako zlepšiť život v našej obci, svoje predstavy 

prosím zašlite na obec.osuske@gmail.com alebo ich navrhnite priamo p. starostovi 

Antonovi Fialovi. I vďaka Vám môžeme spoločne ešte zlepšiť život v našej obci.  

 

. 
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VIANOČNÁ OMAĽOVÁNKA 
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Stav obyvateľstva k 30.11. 2020 
 

Muži:  292  

Ženy:  325 

  

Deti a mládež do 18 rokov – 137 (22,2 %), dospelí nad 18 rokov – 480 (77,8 %), dospelí 

nad 65 rokov – 87 (14,1 %) 

Opustili nás 

 

Jozef Królik 
Terézia Fialová 

Angela Heráková 

Štefánia Olahová 

Mária Hanzlúvková 

Jaromíra Sadloňová 

    

 

Vítame medzi nami                                                                         Povedali si áno   
Nelly Haruštiaková                                                              Karla Malíková – Ján Tomek 

Erik Kir 

Adam Rehák     

Anna Reháková 

Tamia Vallová 

 
 

Každoročne sme sa v mesiaci október stretávali v kultúrnom dome na spoločenskom 

stretnutí seniorov a našich jubilantov. Žiaľ pandémia COVID 19 spôsobila, že sa takéto 

stretnutie v tomto roku neuskutočnilo. Verím , že sa situácia zlepší a v budúcom roku sa 

znova stretneme. Preto nám  dovoľte, aby sme všetkým jubilantom aspoň touto cestou 

zaželali  veľa zdravia , šťastia a spokojnosti . 

 

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. 
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 VIANOČNÉ RECEPTY 

  
 

Domáce kakaové rezy 

Ingrediencie: 1 ks masla, 2 PL kakao, 1 balíček Zlatý klas, 100 g práškový cukor, 100 ml 

mlieka, 100 g čokoláda na varenie, 1 balíček tortových oblátok.  

Postup: Všetky ingrediencie dáme do hrnca spolu rozpustiť a chvíľu varíme kým sa nám 

všetko nespojí a nezhustne. Ešte teplý krém nanesieme na oplátky. Zaťažíme a uložíme do 

chladu – ideálne cez noc.  

Pudingové rožteky 

 Ingrediencie: 220 g hladkej múky,120 g zmäknutého masla, 100 g cukru, 1 bal. 

vanilkového pudingového prášku, 2 žĺtky, 2 lyžice mlieka, práškový cukor s vanilkovým 

cukrom (na posypanie).  

Postup: Múku zmiešame s ostatnými prísadami a vyformujeme hladké cesto. Keď je hmota 

zmiešaná, lepšie je miesiť ju pomocou rúk. Cesto preložíme na pracovnú dosku a 

vyformujeme do tvaru dlhšej rolky hrubej asi 2 cm. Rolku nakrájame na pásiky široké asi 1 

cm a z nich vytvarujeme jednotlivé rožteky. Rožteky na koncoch zahneme a preložíme na 

plech vystlaný papierom. Pečieme pri teplote 180 stupňov asi 12 minút, alebo kým rožteky 

nie sú na povrchu zlatisté. Ešte horúce rožteky posypeme zmiešaným práškovým a 

vanilkovým cukrom. Ak chcete tmavé rožteky, pridajte do cesta kakaový prášok. Konce 

rožkov namočte do rozpustenej čokolády. 

Hriatô 

Ingrediencie: 200 ml slivovice, 1 PL medu, 100 ml vody, trochu masla, mäta prieporná 

Postup: Hriatô pripravujeme v zásade čerstvé, teda len toľko koľko momentálne 
spotrebujeme. Ak rátame asi 1 dl na osobu tak toto množstvo je pre 3 osoby. Rátame 1 
diel vody na 2 diely slivovice. Mätu priepornú, čerstvú alebo sušenú zalejeme vriacou 
vodou a necháme 10 minút prikryté vylúhovať. Potom scedíme, pridáme med, slivovicu a 
povaríme len toľko ,aby hodilo pár bubliniek, ihneď odstavíme. Do každého hrnčeka dáme 
kúštik masla, ak sme uvarili viac, prelejeme hriatô do džbánika, postavíme nad oheň 
a zohrievame. 

8 

 

                                                                           5 



ä 

 

 

 

Sumár 
 Rozpočet 2021 

v €  

 Rozpočet 2022 v 

€  

 Rozpočet 2023 v 

€  

Bežné príjmy       355 700  352 700  357 600  

Kapitálové príjmy     16 000  20 500  20 500  

Príjmy finančných 

operácií   35 200  5 500  5 500  

Príjmy spolu       406 900  378 700  383 600  

Bežné výdavky       355 700  352 700  357 600  

Kapitálové výdavky     45 200  20 500  26 000  

Výdavky finančných 

operácií   6 000  5 500  0  

Výdavky spolu       406 900  378 700  383 600  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023 

     ZO ŽIVOTA ŠKOLY     

ZŠ s MŠ Osuské navštevovalo v minulom školskom 2019/2020 roku 44 detí.  Materskú 

školu z toho navštevovalo 18 detí vo veku od 3 do 6 rokov a základnú školu 26 detí:  6  

prvákov, 4 druháci, 8 tretiakov a 8 štvrtákov.  

Žiaci ZŠ si mohli vybrať z nasledujúcich krúžkov: počítačový, tanečno-dramatický, šikovné 

ruky a v poobedňajších hodinách mohli navštevovať školský klub detí.  

Do prvého ročníka pre nový školský rok 2020/2021 boli zapísané 4 deti a do materskej 

školy nastúpilo 6 detí, a tak počet  detí klesol na 42. 

Momentálne školu navštevujú 4 prváci, 7 druháci, 3 tretiaci a 8 štvrtákov. 
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 Život školy  v minulom školskom roku 2019/2020 bol do značnej miery poznačený vznikom 

pandémie.  

Prvý polrok prebiehal  štandardnou formou. Absolvovali sme turistickú vychádzku do okolia 

obce, dopravné ihrisko v ZŠ V.P.Tótha v Senici,  divadelné predstavenie  a vianočné trhy 

v Trnave, výchovný koncert s vianočnou tematikou a ľudovými tradíciami sme si pozreli 

v školskej telocvični. Uskutočnilo sa školské kolo Pytagoriády, Olympiády v slovenskom 

jazyku, Hurbanovho pamätníka, projektu Záložka spája školy.    

 V rámci Mesiaca úcty k starším žiaci  pripravili kultúrny program pre seniorov. Zaujímavý 

a nezvyčajný bol aj program spojený s lampiónovým sprievodom. Výnimočný zážitok mohli 

občania obce prežiť sledovaním tieňového divadla, nacvičeného pod vedením pani učiteľky 

Lucie Khúlovej.  Stretnutie s Mikulášom a detský karneval boli poslednými akciami, ktoré sa 

uskutočnili pred zatvorením škôl a prechodom na dištančné vzdelávanie.  Aj napriek tomu 

deti potešili  mamičky ku  Dňu matiek  kresbami, ktoré boli zverejnené na stránke obce 

vďaka pani vychovávateľke Martine Králikovej. 

Dištančné vzdelávanie bolo previerkou úzkej spolupráce učiteľov a rodičov. Denne sme 

spolu sadali k počítačom, notebookom a telefónom a zabezpečovali, aby deti  nestratili 

kontakt so školou a pravidelne sa venovali učeniu. Touto cestou chcem poďakovať všetkým 

zodpovedným rodičom, ktorí neľutovali svoj čas a spolupracovali s učiteľkami.  

Do nového školského roka 2020/2021 sme nastupovali s viacerými personálnymi zmenami.   

K 1. septembru odišla pani učiteľka Mgr. Lucia Khúlová a nahradila ju Mgr. Iveta Fodorová, 

ktorá učí 3. a 4. ročník. Pani učiteľke Khúlovej ďakujeme za jej, síce krátke, ale prínosné 

pôsobenie v našej škole.  

 V školskom klube detí pôsobí vychovávateľka Martina Králiková, 1. a 2. ročník učí Mgr. 

Dana Jamrichová. V materskej škole pracuje pani učiteľka Bc. Miriam Halabrínová a od 

januára 2020 p. učiteľka Martina Valášková.  

Do dôchodku odišla naša dlhoročná pani upratovačka a školníčka Dana Adámková, ktorú 

nahradila pani Dominika Olšovská. Pani Adámkovej vyslovujeme úprimnú vďaku za jej 

spoľahlivosť a ústretovosť. Na zaslúženom odpočinku jej prajeme  veľa zdravia a spokojných 

rokov.      

Zmeny nastali aj v školskej jedálni, kde od septembra  varí  p. Erika Černeková a pomáha jej 

p. Petra Blažová.                                                   6 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Rada by som vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí nám darovali 2 % z daní. Vďaka týmto 

peniazom sme v minulom školskom roku vymenili školské tabule za kvalitné magneticko-

keramické, vyhovujúce požiadavkám modernej výučby a zakúpili sme nový notebook do 

škôlky. Na zakúpenie týchto potrieb prispel aj Obecný úrad v Osuskom, ktorý nám vychádza 

maximálne v ústrety i pri iných našich požiadavkách a aktivitách. 

Vieme, že práca s deťmi je náročná, vždy je na nej čo zlepšovať. Skúsenosti a stále nové 

podmienky v organizácii vyučovania nás učia vzájomnej spolupráci učiteľov, rodičov, 

priateľov školy a všetkých, ktorým záleží na tom, aby sa  deti cítili v našom zariadení dobre 

a radi sem chodili.  Pracovníci našej školy a škôlky sa o to  snažia zo všetkých síl. 

                                                                                                                        Mgr. Dana Jamrichová 
 
 
 
 

Do materskej školy v januári 2020 nastúpila nová pani učiteľka Martina Valášková , ktorá 

nahradila pani učiteľku Zdenku Pavlíkovú, ktorá sa rozhodla ukončiť svoju dlhoročnú  

pedagogickú prax. 21 detí prijalo novú pani učiteľku s radosťou a očakávaním nových hier, 

činností a aktivít. Výchovu, vzdelávanie a mimoškolské aktivity pozastavilo nariadenie 

ministerstva školstva a RÚVZ súvisiacu s COVID-19. Materská škola bola zatvorená od 

08.03.2020 do 01.06.2020 kedy bolo povolené znovu materskú školu otvoriť za prísnych 

podmienok a hygienicko-epidemiologických nariadení.  

Chceli by sme sa poďakovať rodičom detí, ktorí v čase pandémie zvážili opätovný nástup 

svojich detí do materskej školy, keďže mohlo v júni nastúpiť iba 15 detí. Školský rok sme 

takto ukončili 30.06.2020. Počas letných prázdnin bola materská škola zatvorená.  

Brány školy sa otvorili znova v novom školskom roku 02.09.2020,  kedy za prísnych opatrení 

a podmienok nastúpilo 17 detí a to 6 detí 3-4 roč., 3 deti 4-5roč., 8 predškolákov a dve 

učiteľky Bc. Miriam Halabrínová a Martina Valášková. V januári a marci 2021 do kolektívu 

detí pribudnú ďalšie 4 deti, jedno 4roč. a tri deti 3roč. . Aj napriek situácii, v ktorej sme 

všetci, sú deti vzdelávané a vychovávané  podľa Školského výchovno-vzdelávacieho 

programu. S radosťou navštevujú škôlku, učia sa nové hry, riekanky, básničky, pesničky 

a veľa nového získavajú hrovou formou. Deti spoločne so žiakmi Základnej školy púšťali 

šarkany na ihrisku TJ Osuské. V súčasnej dobe sa pripravujeme na vianočné sviatky, pravda 

iba v kruhu kolektívu školy.                                                 Bc. Miriam Halabrínová 
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