
    

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.marca 2017 

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

 

Prítomní poslanci :  Helena Bojnanská  , Ján Barcaj , Viliam Harasník, Miroslav Křupala    

Jozef   Olah ,  Mgr. Leona Režnáková    

 

Ospravedlnený :        Štefan Wirth  ,  

  

Overovatelia:              Jozef Olah  ,   Mgr.Leona Režnáková 

 

Program:  

 

 1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3.  Prejednanie odpovede BVS a. s. k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 4.  VZN 1/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia    na území 

obce Osuské. 

 5.  Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 

 6.  Správa HK za 2.polrok 2016 a za rok 2016 

 7.  Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2017 

  8. Prejednanie návrhu na odpis nevymožiteľnej pohľadávky-DzN  , TKO 

  9. Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti-Slovak 

Telekom 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Schválenie uznesenia. 

13. Záver 

 

 

      Prvé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2017 otvoril a viedol 

starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov a pána Ing. Polesňáka z BVS. Na 

základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných 6 poslancov . Ospravedlnili sa  poslanec Štefan 

Wirth a hlavná kontrolórka Zuzana Císarová , obaja sú PN.Starosta konštatoval ,že OZ je 

uznášania schopné.  Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s pracovným 

materiálom pred jednaním. Jednotlivé body programu boli prejednané na pracovnej porade 

6.3.2017. Starosta  predložil doplňujúci návrh v bode rôzne- cenník služieb a prác od 1.4.2017.  

Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 6, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

Potom dal hlasovať o programe aj s doplneným bodom: za hlasovalo: 6, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Jozef Olah  ,   Mgr. Leona Režnáková 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 14.12. do 2016  do 8.3.2017a predložil 

poslancom  plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.01/2017.  
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 V bode 3 – starosta obce poslancom prečítal odpoveď BVS ,a.s. Prešovská 48 ,82646 

Bratislava,k č.22/2017/OI/F doručenú dňa 10.2.2017 a k uzneseniu obecného zastupiteľstva 

č.30/2016 konaného dňa 14.12.2016 , k výške prenájmu časti pozemku p.č.596/1,diel 3,4 

a p.č.596/2 ,diel 2,5 ,výmera 20,47 m2, na ktorom je armatúrna šachta AŠ 2 , ktorá je súčasťou 

stavby „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“. BVS s navrhovanou sumou nesúhlasí. K 

uvedenému bodu sa do diskusie prihlásil pán Ing. Polesňák z BVS, vykonáva stavebný dozor  

a vysvetli poslancom za akým účelom je šachta postavená a pokiaľ obec nebude súhlasiť 

s navrhovanou cenou za prenájom je možné, že šachta bude zrušená. Starosta  povedal, že  

spolu s poslancami pre objektívne posúdenie vykonali prieskum a porovnali náhrady , ktoré  sú 

poskytované za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti inými poskytovateľmi verejných 

služieb v KÚ Osuské. Na základe zistených údajov navrhujú uzatvoriť „Dohodu o jednorazovej 

náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti“ . Plocha záberu je celkom 20,47 

m².Výšku nájomného navrhujeme 40,-€/m² , t. j. 818,80 € na dobu 30 rokov alebo na dobu 

neurčitú s jednorazovou  odplatou na celú dobu nájmu . K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.02/2017.  

V bode 4 VZN 1/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia    na 

území obce Osuské. Návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na web stránke obce 

a na úradnej tabuli obce .Pripomienky ani doplňujúce návrhy neboli doručené. K uvedenému 

bodu prijali návrh uznesenia č.03/2017. 

V bode 5  poslanci prejednali návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017. 

 

V rozpočte na rok 2016 je na dotácie vyčlenených 1400 €.  

Organizácia Dotácia  v  € 

Poľovnícke združenie                                 150 ,- 

Únia žien                                                    150,- 

Futbalový klub TJ Družstevník                500 ,-  

OZ Rómov Budúcnosť      150 ,- 

Jednota dôchodcov  300 ,- 

Individuálne dotácie ,rezerva                                  150 ,- 

Spolu 1400 ,- 

 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.04/2017. 

 

V bode 6  - poslanci prejednali Správu kontrolóra za 2.polrok 2016  a Správu kontrolóra za 

rok 2016. S obsahom sa zoznámili na  pracovnej porade 6.3.2017. K obsahu oboch  správ 

neboli zo strany poslancov dotazy . K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.05/2017. 

 

V bode 7 - poslanci prejednali Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2017 .Bol zverejnený 

na úradnej tabuli 22 .2.  2017. K obsahu neboli doplňujúce návrhy. K uvedenému bodu prijali 

návrh uznesenia č.06/2017. 

 

V bode 8 Prejednanie návrhu na odpis nevymožiteľnej pohľadávky-DzN,TKO 

- odpis nevymožiteľnej pohľadávky z roku 2012 po daňovníkovi Stanislavovi Nemčok-

Furišovi  na  DzN v sume 7,13 €  - rozhodnutie č.1200424131 a TKO v sume 30,22€ -

rozhodnutie č.1200424121, spolu 37,35 € .Podľa nám dostupných informácií Stanislav 

Nemčok - Furiš, nar.04.06.1988 ukončil pobyt na území SR a miestom jeho pobytu je od 

11.3.2014 :  Tuersgasse 21/1 , 1130 Wien , Österreich Republik. Náklady na vymáhanie 

uvedenej pohľadávky by boli vyššie ako je celá pohľadávka. Preto navrhujem pohľadávku 

odpísať. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.07/2017. 
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V bode 9  Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.  

- dňa 22.2.2017 bol od Slovak Telekom  doručený návrh dohody o jednorazovej náhrade za 

nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti medzi Obcou Osuské a Slovak Telekom, a. s., 

Bajkalská  28 ,817 62 Bratislava .Jedná sa o stavbu sieťového rozvádzača a podstavec na 

ukončenie optického kábla pri budove súp.č.38 na p.č.24/1, LV 657 v KÚ Osuské , výmera 2 

m2. Stavba bude realizovaná na mieste kde stojí pôvodný rozvádzač. Navrhovaná výška 

nájomného je 80,-€, t. j. 40,-€/ m² na dobu neurčitú s jednorazovou  odplatou na celú dobu 

nájmu. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.08/2017. 

 

V bode 10 rôzne  predložil starosta návrh cenníka služieb a prác k 1.4.2017.K obsahu neboli 

doplňujúce návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.09/2017. 

 

 V bode 11– diskusia: 

 -starosta obce informoval, že  ZSE.- distribúcia bude vykonávať rekonštrukciu el. vedenia na  

ul. E. Lehockého od č.d.272 po trafostanicu pri KD. 

    

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

 V bode 12 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.01/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.02/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  C/ uznesenie      č.03/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  D/ uznesenie      č.04/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  E / uznesenie     č.05/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  F/ uznesenie      č.06/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  G/ uznesenie      č.07/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  H/ uznesenie      č.08/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

CH/ uznesenie     č.09/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 

 

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

 ukončil  prvé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2017. 

 

 

Overovatelia:     Jozef Olah                          Mgr. Leona Režnáková  

   

Zapísala :           Jaroslava Černeková.  

                                                                      

          

                                                             Ing. Anton Fiala 

                                                                                                     starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.mája 2017 

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

 

Prítomní poslanci :   Helena Bojnanská  , Viliam Harasník,  Miroslav Křupala    ,  Mgr.  

Leona Režnáková, Štefan Wirth.    

 

Ospravedlnený :        Ján Barcaj , Jozef Olah    

 

Overovatelia:             Helena Bojnanská   , Štefan Wirth 

 

Program:  

 

 1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3.  Správa audítora za rok 2016 

 4.  Záverečný účet obce za rok 2016 

 5.  Úprava rozpočtu -rozpočtové opatrenie č.1/2017 

 6.  Prejednanie návrhu nájomnej zmluvy s BVS a. s. 

 7.  Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti – Slovak 

Telekom a. s. 

 8.  Žiadosť o finančnú pomoc MUDr. Olšovská 

 9.  Návrh programu osláv 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Schválenie uznesenia. 

13. Záver 

 

      Druhé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2017 otvoril 

a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku 

Zuzanu Císarovú. Na základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných 5 poslancov . 

Ospravedlnili sa  poslanci Ján Barcaj , Jozef Olah .Starosta konštatoval , že OZ je uznášania 

schopné.  Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s pracovným materiálom pred 

jednaním. Jednotlivé body programu boli prejednané na pracovnej porade 22.5.2017. Starosta  

predložil doplňujúci návrh v bode rôzne: 

a/vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

b/zámer odpredať majetok obce – p.č.32/2  

Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 5, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

Potom dal hlasovať o programe aj s doplneným bodom: za hlasovalo: 5, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Helenu Bojnanskú   , Štefana Wirtha 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 8.3.2017 do 24.5.2017  a predložil poslancom  . 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.10/2017.  

 

V bode 3 – starosta obce oboznámil poslancov so správou audítora za rok 2016. Uvedenú 

informáciu vzali na vedomie. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.11/2017. 
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V bode 4 - poslanci prejednali  záverečný účet obce za rok 2016. S obsahom zoznámil poslancov 

starosta obce. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. Kontrolórka 

spracovala stanovisko k záverečnému účtu a doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 

záverečný účet obce za rok 2016 s výrokom „celoročné hospodárenie bez výhrad“. K uvedenému 

bodu prijali návrh uznesenia č.12/2017. 

         Prebytok hospodárenia za rok 2016 bol vo výške  27408,82 EU .O použití prebytku 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Starosta obce predložil návrh na použitie prebytku za rok 

2016, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zneniach  na  tvorbu  rezervného fondu. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.13/2017. V ďalšej časti poslanci rozhodli o použití rezervného fondu na 

financovanie  rekonštrukčných prác na budovách, zariadeniach a miestnych komunikáciach 

v majetku obce a na splácanie úveru .K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.14/2017. 

 

V bode 5- starosta  oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením starostu obce č.1/2007. 

Rozpočtové opatrenie je v súlade s ustanovením §14,Z.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.15/2017. 

 

 V bode 6– starosta obce poslancom prečítal návrh nájomnej zmluvy s BVS ,a.s. Prešovská 48 

,82646 Bratislava, č.22/2017/OI/F k výške prenájmu časti pozemku p.č.596/1,diel 3,4 

a p.č.596/2 ,diel 2,5 ,výmera 20,47 m2, na ktorom je armatúrna šachta AŠ 2 , ktorá je súčasťou 

stavby „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“. BVS s navrhovanou sumou nesúhlasí. 

Plocha záberu je celkom 20,47 m². BVS súhlasila s návrhom 40,-€/m² , t. j. 818,80 € na dobu 

30 rokov s jednorazovou  odplatou na celú dobu nájmu . K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.16/2017.  

V bode 7 - dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 

medzi Obcou Osuské a Slovak Telekom, a. s., Bajkalská  28 ,817 62 Bratislava .Jedná sa o 

stavbu sieťového rozvádzača a podstavec na ukončenie optického kábla pri budove súp.č.38 

na p.č.24/1, LV 657 v KÚ Osuské , výmera 2 m2. Návrh dohody bol schválený uznesením 

č.08/2017.Slovak Telekom poslal  dohodu k podpisu . K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.17/2017. 

V bode 8  - starosta zoznámil poslancov so žiadosťou detskej lekárky MUDr. Anny Olšovskej 

na poskytnutie príspevku na zakúpenie zdravotníckeho materiálu pre detskú ambulanciu 

v Jablonici. Patríme do obvodu detskej lekárky. Poslanci rozhodli poskytnúť príspevok vo 

výške do 350,-€ . Starosta ich informoval ,že MUDr. Olšovská si vybrala zdravotnícky 

materiál za 344,75€ a navrhol aby jej bol poskytnutý formou vypôžičky. Poslanci s návrhom 

súhlasili. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.18/2017. 

 

V bode 9  - poslanci prejednali  návrh osláv 755.výročia prvej písomnej zmienky o obci. 

Oslavy sa uskutočnia 12.8.2017. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.19/2017. 

 

V bode10 – rôzne: 

a/ starosta oznámil, že 31.7.2017 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce. V zmysle 

§18a ,Z.SNR 369/1990Zb. -o obecnom zriadení v aktuálnom znení deň konania voľby 

hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste 

obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas 

posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Poslanci rozhodli ,že 

voľba sa uskutoční dňa 17.júla. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.20/2017. 
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b/ starosta prečítal žiadosť pani Vlasty Krchňavej o odkúpenie časti pozemku p.č.32/2. 

Poslanci  rozhodli zverejniť zámer v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov  odpredať svoj majetok pozemok 

na LV 130 , p.č.32/2- zastavané plochy a nádvoria , vlastnícky podiel 1/3 o výmere 138 m² v  

k.ú. Osuské, žiadateľke pani Vlaste Krchňavej , trvale bytom  Nám.M.R.Štefánika 

589/66,90701 Myjava.  Odpredaj uskutočniť v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno :  - e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o 

ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok  p.č. 32/2 tvorí spoločný 

dvor a susedí s rodinným domom súp.č.42 na  p.č.32/1 ,ktorého vlastníčkou je žiadateľka. 

Z pozemku 32/2 má prístup  k RD súp.č.42  . K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.21/2017. 

      

 V bode 11– diskusia: 

-  starosta -informoval poslancov že 23.6.sa uskutoční v areáli KD a na futbalovom ihrisku 

športový deň detí. V dopoludňajších hodinách budú súťažiť deti z Hradišťa, Prieval, 

Plaveckého Petra ,Vradišťa , Pl.Podhradia ,  DSS Rohov a Osuského . Od 14,00 je 

prípravený deň detí .Požiadal poslancov o pomoc pri organizácii tohto podujatia .   

    

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

 V bode 12 boli  schválené uznesenia:  

A/ uznesenie       č.10/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

B/ uznesenie       č.11/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

C/ uznesenie       č.12/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

D/ uznesenie       č.13/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

E / uznesenie      č.14/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

F/ uznesenie       č.15/2017:  - za : 5, proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

G/ uznesenie       č.16/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

H/ uznesenie      č.17/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

CH/ uznesenie   č.18/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

I/ uznesenie       č.19/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

J/ uznesenie      č.20/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

K/ uznesenie     č.21/2017:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 

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

 ukončil  druhé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2017. 

 

Overovatelia:  Helena Bojnanská            Štefan Wirth 

   

Zapísala :         Jaroslava Černeková  

                                                                      

          

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.júla 2017 

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

 

Prítomní poslanci :   Ján Barcaj  ,Helena Bojnanská  , Viliam Harasník,  Miroslav Křupala,     

Jozef Olah   Mgr.  Leona Režnáková, Štefan Wirth.    

 

Overovatelia:             Ján Barcaj , Miroslav Křupala 

 

Program:  

 

 1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3.  Voľba hlavného kontrolóra obce 

 4.  Žiadosť SČK o príspevok pre darcu krvi 

 5.  Odpredaj pozemku p. č. 32/2 

 6.  Program osláv 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

 7.  Poverenie na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol.    

 8. Rôzne 

 9. Diskusia 

10. Schválenie uznesenia. 

11. Záver 

 

      Tretie riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2017 otvoril 

a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku 

Zuzanu Císarovú. Na základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných všetkých 7 poslancov. 

Starosta konštatoval , že OZ je uznášania schopné.  Poslancom bol doručený písomne návrh 

programu aj s pracovným materiálom pred jednaním. Jednotlivé body programu boli prejednané 

na pracovnej porade 17.7.2017. Starosta  predložil doplňujúci návrh v bode rôzne: 

Návrh financovania rekonštrukcie strechy na budove ZŠ s MŠ. 

Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 7 proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

Potom dal hlasovať o programe aj s doplneným bodom: za hlasovalo: 7, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Jána Barcaja , Miroslava Křupalu 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 24.5.2017 do 19.7.2017.  

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.22/2017.  

 

V bode 3 – sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra obce. Funkčné obdobie súčasného 

kontrolórky sa končí 31.7.2017. Voľba bola vyhlásená uznesením č.20/2017 dňa 24.5.2017. 

Zverejnená bola na web stránke obce a na úradnej tabuli obce, termín podania prihlášky bol 

do 6.júla. Do uvedeného termínu bola doručená jedna prihláška od pani Zuzany Císarovej.  

Na základe kontroly predložených dokumentov bolo zistené, že spĺňa podmienky pre výkon 

funkcie kontrolórky obce. Starosta obce zoznámil poslancov s postupom voľby .  

Voľba sa  uskutoční v  zmysle § 18a  zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Voľba  sa môže uskutočniť  verejným alebo tajným hlasovaním.  
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Navrhol , aby sa voľba uskutočnila verejným hlasovaním. Poslanci o návrhu hlasovali takto:    

za :  7 ,   zdržal sa 0 , proti 0. 

    Starosta obce vyzval  poslancov , aby vykonali voľbu za kontrolórky obce. Hlasovali o pani 

Zuzane Císarovej.  Za :  7      Zdržal sa:     0    Proti   : 0 . Poďakoval poslancom za vykonanie 

voľby a konštatoval , že pani Zuzana Císarova bola zvolená za kontrolórku obce . 

V ďalšej časti predložil starosta obce  návrh na stanovenie pracovného úväzku. Doteraz bol 

pracovný pomer kontrolórky 0,05 úväzku  a navrhol , aby tento úväzok bol zachovaný. Dal 

o uvedenom návrhu hlasovať. Za :  7      Zdržal sa:     0    Proti   : 0 . 

 K uvedenému bodu programu bol prijatý návrh uznesenia č. 23/2017 v znení: 

OZ:      - volí hlavného kontrolóra obce pani Zuzanu Císarovú 

 - určuje pracovný pomer hlavného kontrolóra obce na 0,05 úväzku 

 

V bode 4 - Žiadosť SČK o príspevok pre darcu krvi . Územný spolok SČK v Senici požiadal 

listom dňa 27.6.2017 o dotáciu pre darkyňu krvi pani Evu Harasníkovu, ktorá 30 x bezplatne 

darovala krv. Dotácia je na úhradu nákladov spojených s účasťou na odovzdávaní zlatej 

plakety v sídle ČK v Ženeve, navrhujem úhradu 250,- € .Poslanci s návrhom súhlasili. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.24/2017. 

          

V bode 5- starosta predložil návrh  na odpredaj majetku obce Osuské -  pozemok na LV 130 , 

p.č.32/2- zastavané plochy a nádvoria , vlastnícky podiel 1/3 o výmere 138 m² v  k.ú. Osuské, 

žiadateľke pani Vlaste Krchňavej , trvale bytom  Nám. M.R.Štefánika 589/66,90701 Myjava. 

Zámer bol zverejnený na web stránke obce a na úradnej tabuli obce od 25.52017 do 9.6.2017. 

Všeobecná hodnota stanovená znalcom je  5,- €/m2 , spolu 690,-€.  Odpredaj navrhujem 

uskutočniť v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 

písmeno :  - e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo 

rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa 

je skutočnosť, že pozemok  p.č. 32/2 tvorí spoločný dvor a susedí s rodinným domom 

súp.č.42 na  p.č.32/1 ,ktorého vlastníčkou je žiadateľka. Z pozemku 32/2 má jediný možný 

prístup  k RD súp.č.42  . Kupujúca nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kupujúca  uhradí všetky poplatky 

spojené s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnopredajnej zmluvy a podaním návrhu na 

vklad do katastra nehnuteľností. Poslanci poverili  starostu obce k uzatvoreniu 

kúpnopredajnej zmluvy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.25/2017. 

 

 V bode 6– starosta obce poslancom prečítal program spomienkovej slávnosti k  755.výročiu 

prvej písomnej zmienky o obci. K obsahu neboli doplňujúce návrhy. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.26/2017.  

V bode 7 - do konca roku 2017 zostáva vykonať preventívne  požiarne kontroly od súp.č.. 4 

po súp.č.100. Starosta  predložil návrh na určenie kontrolnej skupiny, k vykonaniu 

preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných domoch od súp. č. 4 po súp.č.100 

v zložení:                 Helena Bojnanská         od.č.4 po č.37 

                                 Mgr. Leona Režnáková  od.č.39 po č.93 

                                 Štefan Wirth                  od.č.95 po č.100 

Poverenie si určení poslanci prevezmú u starostu obce do 30.7.2017. K uvedenému 

bodu prijali návrh uznesenia č.27/2017. 

 

V bode 8  - starosta predložil návrh na financovanie rekonštrukcie strechy na budove ZŠ 

s MŠ: celková suma je 35252,68. Navrhuje uhradiť  27408,82 € z rezervného fondu a  

7843,86 z úveru. Zo strany poslancov nebol l pozmeňujúci návrh. K uvedenému bodu prijali 

návrh uznesenia č.28/2017. 
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V bode 9  - diskusia: 

-  poslanec Š.Wirth – či by bolo možné zabezpečiť kontajner na textil 

-  starosta odpovedal ,že pri budove OÚ je trvale jeden malý kontajner, preverí či by bolo 

možné postaviť aj veľký.    

 

 

 V bode 10 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie       č.22/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

B/ uznesenie       č.23/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

C/ uznesenie       č.24/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

D/ uznesenie       č.25/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

E / uznesenie      č.26/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

F/ uznesenie       č.27/2017:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

G/ uznesenie       č.28/2017:  - za : 7,   proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené     

 

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

 ukončil  tretie riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2017. 

 

Overovatelia:  :  Ján Barcaj                             Miroslav Křupala  

 

Zapísala :         Jaroslava Černeková  

                                                                      

               

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.októbra 2017 

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

 

Prítomní poslanci :   Ján Barcaj  , Helena Bojnanská  , Viliam Harasník ,  Jozef Olah ,    

Mgr. Leona Režnáková , Štefan Wirth.    

 

Ospravedlnený:         Miroslav Křupala 

 

Overovatelia:             Helena Bojnanská  , Viliam Harasník 

 

Program:  

 

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Správa o výchovne vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ  

  4.  Voľba prísediaceho pre Okresný súd  Senica 

  5.  Úprava rozpočtu – rok 2017 

  6.  Komisia k vykonaniu fyzickej inventarizácie majetku 

  7.  Rôzne                                                                                                                                                                                                                  

8.  Diskusia 

  9.  Schválenie uznesenia. 

10. Záver 

 

      Štvrté riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2017 otvoril 

a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku 

Zuzanu Císarovú. Na základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných 6 poslancov. 

Ospravedlnil sa poslanec Miroslav Křupala .Starosta konštatoval , že OZ je uznášania schopné.  

Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s pracovným materiálom pred jednaním. 

Jednotlivé body programu boli prejednané na pracovnej porade 16.10.2017. Starosta  predložil 

doplňujúce návrhy v bode rôzne: 

- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2017 

- Návrh na zrušenie obecnej knižnice 

Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 6 ,  proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

Potom dal hlasovať o programe aj s doplneným bodom: za hlasovalo: 6, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Helenu Bojnanskú , Viliama Harasníka 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 19.7.2017 do 18.10.2017.  

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.29/2017.  

 

V bode 3 – Správa o výchovne vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ  

Správu spracovala riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Ivana Bucalová , poslancov s obsahom  

zoznámila na pracovnej porade 16.10.2017, správu schválila rada školy  dňa 2.10.2017. K 

obsahu neboli pripomienky. Starosta navrhol poslancom správu schváliť. 

K uvedenému bodu programu bol prijatý návrh uznesenia č. 30/2017 v znení: 
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V bode 4 - Voľba prísediaceho pre Okresný súd  Senica  

Z Okresného súdu bola predložené žiadosť o navrhnutie kandidátov na prísediaceho na 

pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde v Senici. Prísediacich volí obecné 

zastupiteľstvo z radov občanov obce. Do termínu dnešného zasadania obecného zastupiteľstva 

nikto z občanov obce neprejavil záujem o túto funkciu. Na základe uvedených skutočností ,sa 

voľba neuskutoční . Písomná informácia bude zaslaná na okresný súd. 

          

V bode 5- Úprava rozpočtu – rok 2017 

Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtu -Rozpočtové opatrenie starostu obce  č.3/2017 

v súlade s ustanovením §14 Z.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v aktuálnom znení a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce 

Osuské . Zmena bude vykonaná medzi jednotlivými položkami o reálne prijaté transfery a 

granty, celkové príjmy a výdavky sa nemenia. 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.31/2017. 

 

 V bode 6– starosta obce predložil návrh   

Komisie na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov  v zmysle ustanovení  § 

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

Ústredná inventarizačná komisia: Komisia pre obecný úrad ,dom smútku: 

Predseda: Miroslav Křupala Predseda:   Štefan Wirth  

Členovia: Jaroslava Černeková 

                Oľga Michálková 

 Členovia:   Jozef Olah 

                   Marcel Herasimov 

Komisia pre kultúrny dom , spoločenský klub:   

Predseda:   Ján Barcaj 

Členovia:   Helena Bojnanská  ,  

                   Erika Černeková 

 

Základná škola s materskou školou  

Predseda  Mgr.Leona Režnáková 

Členovia: Miriam Halabrínová Martina Králiková 

                Mgr.Dana Jamrichová Zdenka Pavlíková 

                Anna Varcholová Dana Adámková 

Termín vykonania inventarizácie:    od.01.12. do 31.12.2017 

 

b/ komisiu na vyradenie prebytočného majetku obce: 

 Predseda:  Viliam Harasník   

 Členovia:   Jaroslava Černeková    ,  Mgr.Ivana Bucalová 

 Spracovanie záznamu a ocenenie : do 1.12.2017 

 Termín vyradenia prebytočného majetku:  do 10.12.2017 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.32/2017. 

  

V bode 7 – rôzne 

a/ Hlavná kontrolórka predložila na schválenie plán KČ na 2.polrok 2017,poslanci boli 

s obsahom zoznámení, plán bol zverejnený na úradnej tabuli. K obsahu neboli doplňujúce 

návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.33/2017. 

b/ Návrh na zrušenie obecnej knižnice. 

Obecná knižnica je v budove školy, v posledných rokoch neboli realizované žiadne 

vypôžičky. Po konzultácii s riaditeľkou ZŠ s MŠ navrhujeme obecnú knižnicu zrušiť a knihy 

vytriediť a presunúť do školskej knižnice. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.34/2017. 
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V bode 8  - diskusia: 

-  Starosta obce – posledné zastupiteľstvo v tomto roku bude 13.12. o 19,00.                                     

Na základe požiadavky občanov na ulici Dr.,Ing. Janšáka boli zakúpené spomaľovacie prahy 

, budú tam nainštalované na budúci týždeň. 

- poslanec Ján Barcaj – kedy bude upravená plocha za pohostinstvom Apollo 

- starosta – nájomca bol na to upozornený , má termín do konca októbra. 

 

 V bode 9 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie       č.29/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

B/ uznesenie       č.30/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

C/ uznesenie       č.31/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

D/ uznesenie       č.32/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

E / uznesenie      č.33/2017:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

F/ uznesenie       č.34/2017:  - za : 6,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 

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

 ukončil  štvrté riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2017. 

 

Overovatelia:  :  Helena Bojnanská  , Viliam Harasník 

 

Zapísala :         Jaroslava Černeková  

                                                                      

               

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa decembra 2017 

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

 

Prítomní poslanci :   Ján Barcaj  , Helena Bojnanská  , Viliam Harasník , Miroslav Křupala 

Jozef Olah ,    Mgr. Leona Režnáková , Štefan Wirth.    

 

Overovatelia:             Jozef Olah ,    Mgr. Leona Režnáková 

 

Program:  

 

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Úprava rozpočtu – rok 2017 

  4.  Rozpočet na rok 2018-2020 

  5.  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za    komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

  6.  VZN č.2/2017 o výške príspevku na prevádzku MŠ a ZŠ 

  7. Finančný príspevok na zubnú ambulanciu Jablonica 

  8. Zmluva o budúcej zmluve -ZDis , a.s.    

  9. Návrh na odpredaj bubnovej kosačky 

10. Prenájom budovy -stará PZ,súp.č.285  

11. Odkúpenie nehnuteľnosti s.č.42 na p.č. 32/1  

12. Rôzne                                                                                                                                                                                                       

13. Diskusia 

14. Schválenie uznesenia. 

15. Záver 

 

      Piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2017 otvoril a viedol 

starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov. Na základe zápisu v prezenčnej 

listine je prítomných 7 poslancov. Ospravedlnila sa kontrolórka pani Zuzana Císarová .Starosta 

konštatoval , že OZ je uznášania schopné.  Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj 

s pracovným materiálom pred jednaním. Jednotlivé body programu boli prejednané na pracovnej 

porade 11.12.2017. Zástupca starostu  predložil doplňujúci návrh v bode rôzne: 

- úprava platu starostu 

Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 7,  proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

Potom dal hlasovať o programe aj s doplneným bodom: za hlasovalo: 7, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

- overovatelia zápisnice poslanci  :  Jozef Olah ,    Mgr. Leona Režnáková 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 18.10.2017 do 13.12.2017.  

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.35/2017.  
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V bode 3 – Úprava rozpočtu – rok 2017 

Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtu -Rozpočtové opatrenie starostu obce  č.4/2017 

v súlade s ustanovením §14 Z.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v aktuálnom znení a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce 

Osuské . Zmena bude vykonaná medzi jednotlivými položkami o reálne prijaté transfery a 

granty, celkové príjmy a výdavky sa nemenia. 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.36/2017. 

 

V bode 4 - Rozpočet na rok 2018-2020 

bol zostavený ako vyrovnaný , zverejnený na web stránke a úradnej tabuli obce dňa 

22.11.2017. K navrhovanému rozpočtu neboli  doručené pozmeňujúce návrhy Hlavná 

kontrolórka spracovala stanovisko k rozpočtu a odporúča rozpočet na rok 2018 schváliť a na 

roky 2019,2020 vziať na vedomie . 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.37/2017. 

         

V bode 5- dodatok rieši návrh na zmenu poplatku za TKO z 18,98 € na 19,71 €/ osobu 

Ostatné ustanovenia VZN 3/2016 zostávajú bez zmeny. 

- návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce 21.11.2017. 

K navrhovanému rozpočtu neboli  doručené pozmeňujúce návrhy. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.38/2017. 

 

 V bode 6 – VZN č.2/2017 o výške príspevku na prevádzku MŠ a ZŠ 

Na základe požiadavky ZŠ je vo VZN  navrhnutá úprava poplatku v ŠKD z 3,-€  na 5,-€. 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce 21.11.2017. 

K navrhovanej úprave neboli  doručené pozmeňujúce návrhy.                                                               

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.39/2017. 

 

V bode 7 – Finančný príspevok na zubnú ambulanciu Jablonica 

Spoločnosť EURODENT s.r.o  pripravuje otvorenie stomatologickej ambulancie v Jablonici a 

požiadala o finančnú podporu na nákup nábytku vo výške 400,-€. Nábytok si nakúpi 

EURODENT ,obec preplatí faktúru a nábytok poskytne formou výpožičky. Bolo by to 

rovnako ako  to bolo pre MUDr. Olšovskú. Poslanci s návrhom súhlasili. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.40/2017. 

 

V bode 8  - Návrh zmluvy o budúcej zmluve s Západoslovenskou distribučnou,a.s. 

-  zmluva o budúcej zmluve s Západoslovenskou distribučnou,a.s. Čulenova 6 , 816 47 

Bratislava,IČO 36 361 518  rieši  zriadenie vecného bremena na  časť nehnuteľnosti 

p.č.592/1,617/1,617/2 na ktorých bude pozemné  káblové NN vedenie. ZSE,a.s. navrhuje 

sumu 6,-€/ m2 plochy obmedzenej stavbou na dobu neurčitú. Celková výmera vecného 

bremena  bude upresnená po realizácii stavby a po geometrickom zameraní. K uvedenému 

bodu prijali návrh uznesenia č.41/2017. 

 

V bode 9 poslanci prejednali návrh na odpredaj bubnovej kosačky. Je plne funkčná. Po 

zakúpení novej motorovej kosačky na celú sezónu nepoužívala. Poslanci s návrhom 

nesúhlasili. Navrhli aby zostala v rezerve pre prípad poruchy motorovej kosačky. K 

uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.42/2017. 

 

 

V bode 10 predložil starosta návr na prenájom nehnuteľnosti súp.č.285. Pôvodný nájomník 

ukončil nájomnú zmluvu, budova je v súčasnej dobe nevyužívaná.Na prenájom je spracovaný 

zámer za nasledovných podmienok: 
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     Podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa  

čl. 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce Osuské  ponúka na prenájom nebytové priestory vo 

vlastníctve obce formou    priameho prenájmu , prenájom nebytových priestorov vhodných na 

podnikateľské účely: predajňa potravín, rozličný tovar v obci Osuské  na E. Lehockého vo 

výmere 28  m² , Minimálna cena za   prenájom je 23,- €/m²/rok(s DPH) bez všetkých energií, 

poplatkov za vodu a  odpady,  spojených s nájmom . 

Záujemca v prihláške na priamy prenájom uvedie či je alebo nie je platiteľ DPH. Doba nájmu 

na dobu  určitú do 5 rokov. Cenové ponuky doručia záujemcovia písomne poštou 

v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne  do 31.1.2018 (vrátane) do 10.00 hod. na 

adresu: Obec Osuské, ul. E. Lehockého 38, 906 12 Osuské  s označením  hesla:  „Prenájom 

nebytových priestorov – Osuské - NEOTVÁRAŤ“, alebo v dobe stránkových hodín osobne 

do podateľne obecného úradu v Osuskom.                                                                                                                        

Cenová ponuka musí obsahovať:                                                                                                      

-prihlášku – ponuka prenájmu nebytových priestorov obce Osuské                                                

-čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a 

doplnkov , vyhlásenie podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

overenú kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodné registra nie staršiu ako tri 

mesiace ku dňu predkladania ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov. 

Ďalšie podmienky:  

1. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré     

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.  

2. Obsah cenovej ponuky musí zodpovedať uverejneným podmienkam priameho prenájmu. 

3. Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu 

cenu nájmu. V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor uchádza len jeden záujemca, 

tento môže byť prenajatý tomu záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky 

stanovené touto ponukou. 

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky na 

prenájom  a ukončiť priamy prenájom  ako neúspešný alebo ho zrušiť. 

5. Náklady účastníkov spojené s účasťou v priamom prenájme  sa nepriznávajú. 

Predložené cenové ponuky budú komisionálne otvorené, pričom kritériom hodnotenia bude 

najvyššia ponúknutá cena v EUR za m²/rok (s DPH), zároveň ponúkaná cena nesmie byť 

nižšia, ako najnižšia cena nájmu stanovená obcou Osuské.Výsledky konania priameho 

prenájmu budú zverejnené na internetovej stránke obce do 15  dní od ukončenia výberu. 

Poslanci  s návrhom súhlasili.Zámer bude zverejnený na web stránke obce a na úradnej tabuli. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.43/2016. 

 

K vyhodnoteniu ponúk starosta navrhol komisiu v zložení: 

Barcaj Ján, Bojnanská Helena,   Harasník Viliam, Křupala Miroslav, Olah Jozef ,  

Mgr.  Režnáková Leona , Wirth Štefan 

K uvedenému  prijali návrh uznesenia č.44/2016. 

 

V bode 11 starosta obce zoznámil poslancov s ponukou pani Vlasty Krchňavej na 

 odpredaj nehnuteľnosti súpisné číslo 42 na p.č. 32/1. jedná sa o menší  rodinný dom 

v spoločnom dvore , je obývateľný a bolo by ho možné využiť ako núdzový sposob 

ubytovania . Majiteľka býva mimo Osuské a dom je v súčasnej dobe neobývaný a kúpou by 

sa predišlo, aby nebol zneužitý nepovolanými osobami. Obec je vlastníkom 1/3 spoločného 

dvora, ktorý patrí k tejto nehnuteľnosti. Poslanci poverili starostu obce Ing. Antona Fialu  

k jednaniu s vlastníčkou nehnuteľnosti pani Vlastou Kchňavou o podmienkach predaja .O 

výsledku bude informovať na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva. 

K uvedenému  prijali návrh uznesenia č.45/2016. 
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V bode 12 rôzne  predložil zástupca starostu Miroslav Křupala návrh na úpravu platu 

starostu. Poslanci po diskusii k uvedenému návrhu súhlasili s navýšením platu starostovi 

o 50% na obdobie december 2017 až máj 2018. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.46/2016. 

 

V bode 13  - diskusia: 

- vystúpil poslanec Štefan Wirth k bodu 11,či obec bude takto kupovať aj ďalšie 

neobývané nehnuteľnosti. Starosta mu odpovedal, že doteraz  nikto obci na predaj takúto 

nehnuteľnosť neponúkal, o kúpe ďalších nehnuteľností neuvažujeme. 

- poslanec Miroslav Křupala -  obec má vlastnícky podiel na spoločnom dvore,  ktorý patrí 

k tomuto domu a tvorí jedinú prístupovú cestu. 

-  starosta obce – k spomaľovacím prahom na ulici Dr.,Ing. Janšáka, požiadal o stanovisko 

dopravný inšpektorát v Senici, doteraz neposlali vyjadrenie , budem to urgovať ,pokiaľ 

nebude stanovisko z DI ,prahy sa nemôžu namontovať.  

 

 V bode 14 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie       č.35/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

B/ uznesenie       č.36/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

C/ uznesenie       č.37/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

D/ uznesenie       č.38/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

E / uznesenie      č.39/2017:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

F/ uznesenie       č.40/2017:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

G/ uznesenie       č.41/2017:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

H/ uznesenie      č.42/2017:   - za : 0,  proti: 7  ,  zdržal sa:  0  ,  uznesenie schválené 

CH/ uznesenie    č.43/2017:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

I/ uznesenie        č.44/2017:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie  schválené 

J/ uznesenie       č.45/2017:  - za :  7, proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie  schválené 

F/ uznesenie       č.46/2017:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

 

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

 ukončil  piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2017. 

 

Overovatelia: Jozef Olah       Mgr. Leona Režnáková 

 

Zapísala :           Jaroslava Černeková  

                                                                      

                         

                                                                                    Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 

 


