
    

 

Zápisnica a uznesenia 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12. 2022 v zasadačke 

obecného úradu o 19,00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Prítomní poslanci :   Ján Barcaj , Jakub Barcaj , Miroslav Křupala , Ing.Marián Maco,                   

Jozef Olah , Mgr. Marcela Polakovičová  , Štefan Wirth 

Overovatelia:             Miroslav Křupala , Ing.Marián Maco 

 

Program:  

 1.  Otvorenie zasadnutia   

 2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice , kontrola plnenia uznesení,  odpovede na 

dotazy poslancov 

 3.  Úprava rozpočtu-rozpočtové opatrenie č.4 

 4.  Voľba členov komisií 

 5.  Rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025 

 6.  VZN č.3/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,   o výške 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a  

určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 7. VZN č.4/2022  o dani z nehnuteľností 

 8. VZN č.5/2022 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady . 

 9.  Inventarizácia 

10. Voľba člena do rady školy 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesení. 

14. Záver 

 

       Prvé riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v novom 

volebnom období 2022-2026 otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal 

prítomných poslancov .Ospravedlnila sa hlavná kontrolórka obce pani Zuzana Macová . Na 

základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných 7 poslancov. Starosta konštatoval , že OZ je 

uznášania schopné. V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ 23.11.2022 do 14.12.2022. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.54/2022. 

      Potom predložil na schválenie program dnešného zasadania OZ. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.55/2022. 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :    7    Prítomní : 7 

                                     Za : 7    Proti: 0    Zdržal sa : 0 ,  uznesenie schválené 

 

V bode 2 starosta určil 

-  overovateľov zápisnice - poslanci: Miroslav Křupala , Ing.Marián Maco,   

-  za zapisovateľku určil Jaroslavu Černekovú . 

 

3. Úprava rozpočtu-rozpočtové opatrenie č.4 

Účtovníčka pani Jaroslava Černeková predložila návrh na úpravu rozpočtu- rozpočtové 

opatrenie č.4/2022 - úprava zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov ,koncoročná úprava rozpočtu predstavuje  úpravu 

príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočných príjmov a výdavkov, rozpočet po úprave 

zostáva vyrovnaný. K uvedenému bodu poslanci  prijali návrh uznesenia č.56/2022.  
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4.Voľba členov komisií 

Poslanec Štefan Wirth navrhol zmenu predsedu komisie pre šport kultúru, školstvo a mládež. 

Vzdal sa funkcie predsedu v tejto komisii a navrhol poslankyňu Mgr.Marcelu Polakovičovú. 

Poslankyňa Mgr.Marcela Polakovičová sa súčasne vzdala funkcie predsedu komisie na 

ochranu verejného záujmu. K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia č.57/2022.   

Starosta po porade s poslancami predložil návrh za predsedu komisie pre šport kultúru, 

školstvo a mládež poslankyňu Mgr.Marcelu Polakovičovú a za  predsedu komisie na ochranu 

verejného záujmu poslanca Štefana Wirtha. K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia 

č.58/2022. 

V ďalšej časti poslanci v zmysle uznesenia č.52/2022 predložili návrhy na členov 

jednotlivých komisií: 

a/ stavebná  a životného prostredia:: 

   Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj, Ing.Marián Maco, Tomáš Polakovič 

b/ finančná, sociálna:  

   Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Mgr.Marcela Polakovičová 

c/ pre šport a kultúru , školstvo a mládež : 

  Jakub Barcaj , Jaroslav Wirth, Štefan Wirth, Marek Polakovič  

d/ pre riešenie sťažností a ochranu verejného poriadku : 

   Členovia : Ján Barcaj, Miroslav Křupala, Jozef Olah, Miroslav Polakovič 

 e/ na ochranu verejného záujmu :  

Členovia : Ing.Marián Maco , Miroslav Křupala 

f/ na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce     

a hlavného   kontrolóra   obce  :  

Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Ing.Marián Maco, Mgr.Marcela 

Polakovičová ,Štefan Wirth 

g/  komisia pre verejné obstarávanie 

    Predseda: Ján Barcaj     

    Členovia: Jakub Barcaj , Miroslav Křupala , Ing.Marián Maco, Jozef Olah, Mgr. Marcela 

Polakovičová  ,Štefan Wirth 

h/ komisia pre mimoriadne udalosti : 

   Predseda : Ing. Anton Fiala 

   Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala , Ing.Marián Maco, Jozef Olah,  

Mgr.  Marcela Polakovičová  ,Štefan Wirth 

ch/ štáb civilnej ochrany  

  Predseda : Ing. Anton Fiala 

  Členovia : Ján Barcaj , Jakub Barcaj , Miroslav Křupala , Ing. Marián Maco, Jozef Olah, 

Mgr. Marcela Polakovičová  ,Štefan Wirth 

K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia č.59/2022. 

 

5.  Rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025 

- rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025 je spracovaný ako vyrovnaný , návrh 

rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 28.11.2022. K rozpočtu 

neboli doručené pozmeňujúce návrhy. V stanovisku hlavného kontrolóra je doporučenie 

schváliť rozpočet  na rok 2023 a vziať na vedomie na roky 2024,2025.  

K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia č.60/2022.   

 

6. VZN č.3/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,   

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov a  určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce 28.11.2022. 

V návrhu sú aktualizované ceny stravného pre ZŠ s MŠ , pre zamestnancov a cudzích 

stravníkov , ktorí sa stravuju v školskej jedálni.  
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Ceny sú platné od 1.1.2023 a boli stanovené v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR. K 

VZN neboli doručené pozmeňujúce návrhy. K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia 

č.61/2022.   

7. VZN č.4/2022  o dani z nehnuteľností 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce 28.11.2022. 

K VZN neboli doručené pozmeňujúce návrhy. K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia 

č.62/2022.   

8. VZN č.5/2022 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady . 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce 28.11.2022. 

K VZN neboli doručené pozmeňujúce návrhy. K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia 

č.63/2022.   

9.  Inventarizácia 

Vykonáva sa v zmysle ustanovení  § 29,30 zákona  č.431/2002 Z.z. o účtovníctve . 

a/Návrh komisie na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov   

Ústredná inventarizačná komisia:  

Predseda: Miroslav Křupala  

Členovia: Jaroslava Černeková 

                Mária Kršteníková 

 

Komisia pre kultúrny dom , spoločenský klub 

obecný úrad ,dom smútku,pohostinstvo  

 

Predseda:   Jakub Barcaj 

Členovia:   Mária Kršteníková,  

                   Erika Černeková 

Štefan Wirth 

Marcel Herasimov, 

Základná škola s materskou školou  

Predseda  Mgr. Marcela Polakovičová 

Členovia: Miriam Halabrínová Martina Králiková 

                Mgr.Iveta Fodorová Martina Valášková 

                Anna Varcholová Dominika Olšovská 

Termín vykonania inventarizácie:   od:14.2 .2022.do:31.1.2023 

b/ Komisia na vyradenie prebytočného majetku obce: 

Predseda:  Jakub Barcaj   

Členovia:   Jaroslava Černeková    , Mária Kršteníková  

Spracovanie záznamu a ocenenie :  

Termín vyradenia prebytočného  majetku:  do 31.1.2023 

Poslanci s návrhom súhlasili. K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia č.64/2022.   

 

10. Voľba člena do rady školy 

V rade školy boli za zriaďovateľa v minulom volebnom období pani Helena Bojnanská , 

Mgr.Leona Režnáková. Keďže im skončil poslanecký mandát obecné zastupiteľstvo v zmysle 

Zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  , § 25 deleguje dvoch nových zástupcov 

zriaďovateľa. Za zriaďovateľa navrhujem: - z poslancov pani Mgr. Marcelu Polakovičovú a 

zo zamestnancov pani Máriu Kršteníkovú. 

Poslanci s návrhom súhlasili. K uvedenému bol prijatý návrh uznesenia č.65/2022. 

   

11.Rôzne 

- v bode rôzne neboli prejednávané žiadne príspevky 

 

12.Diskusia 

- starosta obce pozval poslancov na vianočný koncert v sobotu 17.12. o 15,00 na námestí. 
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V bode 13 boli  schválené uznesenia: 

 Starosta obce prečítal uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Osuskom : 

A. uznesením č.54/ 2022- berie na vedomie 

- informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 23.11.2022 do 14.12.2022 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                     Za :  7   Proti:  0    Zdržal sa :  0     uznesenie schválené 

B. uznesením č. 55/ 2022 - schvaľuje 

-  program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Osuskom konaného dňa 14.12.2022  

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                      Za :      7   Proti:    0     Zdržal sa : 0     ,  uznesenie schválené 

C. uznesením č. 56/ 2022 - splnomocňuje  

-    v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov starostu obce na koncoročnú úpravu rozpočtu podľa skutočných príjmov 

a výdavkov obce v roku 2022 . 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                      Za :   7      Proti: 0        Zdržal sa :  0    ,  uznesenie schválené 

D.uznesením č.57/2022- berie na vedomie  

a/vzdanie sa funkcie predsedu komisie  pre šport a kultúru , školstvo a mládež poslanca 

Štefana Wirtha, 

b/ vzdanie sa funkcie predsedu komisie  na ochranu verejného záujmu poslankyne Mgr. 

Marcely Polakovičovej 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                      Za :    7     Proti:    0     Zdržal sa : 0  ,  uznesenie schválené 

 E.uznesením č.58/2022 - volí  

 a/ za predsedu komisie pre šport a kultúru , školstvo a mládež  poslankyňu Mgr. Marcelu 

Polakovičovú, 

b/ za predsedu komisie  na ochranu verejného záujmu poslanca Štefana Wirtha, 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                      Za :    7     Proti:     0    Zdržal sa :  0    ,  uznesenie schválené 

F. uznesením č. 59/ 2022 – volí členov komisií v zložení : 

a/ stavebná  a životného prostredia:: 

   Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj, Ing.Marián Maco, Tomáš Polakovič 

b/ finančná, sociálna:  

   Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Mgr.Marcela Polakovičová 

 c/ pre šport a kultúru , školstvo a mládež : 

  Jakub Barcaj , Jaroslav Wirth, Štefan Wirth, Marek Polakovič  

d/ pre riešenie sťažností a ochranu verejného poriadku : 

   Členovia : Ján Barcaj, Miroslav Křupala, Jozef Olah, Miroslav Polakovič 

 e/ na ochranu verejného záujmu :  

Členovia : Ing.Marián Maco , Miroslav Křupal 

f/ na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce     

a hlavného   kontrolóra   obce  :  

Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala, Ing.Marián Maco, Mgr.Marcela 

Polakovičová ,Štefan Wirth 

g/  komisia pre verejné obstarávanie 

    Predseda: Ján Barcaj     

    Členovia: Jakub Barcaj , Miroslav Křupala , Ing.Marián Maco, Jozef Olah, Mgr. Marcela 

Polakovičová  ,Štefan Wirth 

h/ komisia pre mimoriadne udalosti : 

   Predseda : Ing. Anton Fiala 

   Členovia : Ján Barcaj, Jakub Barcaj , Miroslav Křupala , Ing.Marián Maco, Jozef Olah,  

Mgr.  Marcela Polakovičová  ,Štefan Wirth 
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ch/ štáb civilnej ochrany  

  Predseda : Ing. Anton Fiala 

  Členovia : Ján Barcaj , Jakub Barcaj , Miroslav Křupala , Ing. Marián Maco, Jozef Olah, 

Mgr. Marcela Polakovičová  ,Štefan Wirth 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                      Za :    7     Proti:     0    Zdržal sa : 0     ,  uznesenie schválené 

 

G. uznesením č. 60/ 2022- schvaľuje   

 - “ Rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025“ 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :  7      Prítomní : 7 

                                     Za :  7   Proti: 0    Zdržal sa :  0  ,  uznesenie schválené 

 

H. uznesením č. 61/ 2022- schvaľuje 

  - VZN č.3/2022 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,   

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a  

určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                     Za :  7   Proti:  0   Zdržal sa : 0   ,  uznesenie schválené 

 

CH. uznesením č. 62/ 2022 - schvaľuje  

  - VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností 

 Výsledky hlasovania: Počet poslancov :   7     Prítomní : 7 

                                     Za :  7   Proti:  0   Zdržal sa : 0   ,  uznesenie schválené 

 

I. uznesením č. 63/ 2022 – schvaľuje  

- VZN č.5/2022 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné 

stavebné odpady 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :  7      Prítomní : 7 

                                     Za : 7    Proti:  0   Zdržal sa : 0   ,  uznesenie schválené 

 

 J. uznesením č.64 / 2022  -  volí: 

a/ Komisiu na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov  v zmysle ustanovení   

§ 29,30 zákona  č.431/2002 Z.z. o účtovníctve .  

Ústredná inventarizačná komisia:  

Predseda: Miroslav Křupala  

Členovia: Jaroslava Černeková 

                Mária Kršteníková 

 

Komisia pre kultúrny dom , spoločenský klub 

obecný úrad ,dom smútku,pohostinstvo  

 

Predseda:   Jakub Barcaj 

Členovia:   Mária Kršteníková,  

                   Erika Černeková 

Štefan Wirth 

Marcel Herasimov, 

Základná škola s materskou školou  

Predseda  Mgr. Marcela Polakovičová 

Členovia: Miriam Halabrínová Martina Králiková 

                Mgr.Iveta Fodorová Martina Valášková 

                Anna Varcholová Dominika Olšovská 

Termín vykonania inventarizácie:   od:14.2 .2022 do:31.1.2023 

 

 

 



 6 

 

b/ Komisiu na vyradenie prebytočného majetku obce: 

 Predseda:  Jakub Barcaj   

 Členovia:  Jaroslava Černeková    , Mária Kršteníková  

 Spracovanie záznamu a ocenenie : do15.1.2023 

 Termín vyradenia prebytočného  majetku:  do 31.1.2023 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :    7    Prítomní : 7 

                                     Za :   7  Proti:  0   Zdržal sa : 0    ,  uznesenie schválené 

 

K uznesením č.65/ 2022 

- v zmysle § 25 , Zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov:   

- odvoláva  z rady školy pri ZŠ s MŠ Osuské : Helenu Bojnanskú , Mgr.Leonu Režnákovú 

- deleguje do rady školy pri ZŠ s MŠ Osuské : Mariu Kršteníkovú ,  

                                                                           Mgr.Marcelu Polakovičovú 

Výsledky hlasovania: Počet poslancov :  7      Prítomní : 7 

                                     Za :  6   Proti:  0   Zdržal sa :  1  ,  uznesenie schválené 

 

Týmto bol program jednania vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 

ukončil  prvé riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstvav novom volebnom období 

2022-2026.  

 

 

Overovatelia:        Miroslav Křupala                Ing. Marián Maco                                                                                                                                              

                                     

 

Zapísala :              Jaroslava Černeková  

                                                                                                           

                                                                                                             Ing. Anton Fiala 

                                                                                                          starosta obce Osuské 

                                                                                                                      v.r. 

 

 


