
    

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.marca 2018 

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

 

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

Mgr. Leona Režnáková  , Štefan Wirth    

Ospravedlnený :        Jozef   Olah 

Overovatelia:              Ján Barcaj , Štefan Wirth 

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2.polrok 2017 

  4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018 

  5.  Návrh na odkúpenie pozemku pred RD súp. č. 208 

  6.  Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 

  7.  Rôzne                                                                                                                                                                                                            

8.  Diskusia 

  9.  Schválenie uznesenia. 

10.  Záver 

 

      Prvé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2018 otvoril a viedol 

starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce pani Zuzanu 

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

poslanec Jozef Olah , ktorý je 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 12.3.2018.Na základe záverov pracovnej 

porady navrhol doplniť program o nasledovné body: 

7 a/ rozpočtové opatrenie 1/2018.Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 6, proti 

hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

7b/  použitie úveru na prefinancovanie projektu “Rekonštrukcia chodníkov na ul. E. Lehockého, 

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

7/c cenník za zapožičanie kuchynského riadu v KD a spol.klube 

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

Potom dal hlasovať o programe aj s doplnenými bodmi: za hlasovalo: 6, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Ján Barcaj  ,   Štefan Wirth 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 13.12.2017 do 14.3.2018: 

- výmena el. bojlera v KD, oprava vodoinštalácie a odpadov, 

- zakúpenie vozíka na posyp a zimnú údržbu miestnych komunikácií 

-  rekonštrukcia chodníkov 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.01/2018.  

 

 V bode 3 – hlavná kontrolórka zoznámila poslancov so správou o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za 2.polrok 2017. K obsahu  správy neboli zo strany poslancov dotazy. K 

uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.02/2018.  
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V bode 4 - hlavná kontrolórka zoznámila poslancov s Plánom kontrolnej činnosti HK na 

1.polrok 2018 .Bol zverejnený na úradnej tabuli 26 .2.  2018. K obsahu neboli doplňujúce 

návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.03/2018. 

V bode 5  poslanci prejednali návrh na odkúpenie pozemkov pred RD p.č. 460/4 a 460/5. 

Nový majiteľ pán Mgr. Marian Grendár po geometrickom zameraní zistil, že na časti 

pozemku p. č. 460/1 a 460/2  je vybudovaná miestna komunikácia. Pozemok p.č.460/4 

vznikol odčlenením od pozemku p.č.460/2 a  pozemok p.č.460/5 vznikol odčlenením od 

pozemku p.č.460/1.Na uvedených pozemkoch sa nachádza miestna komunikácia. Majiteľ 

požiadal o usporiadanie skutkového stavu so stavom po zameraní GP. Pozemok p. č. 460/4 , 

druh pozemku záhrada , má výmeru  19 m2, a pozemok p.č.460/5,  zastavané plochy a 

nádvoria, výmera  43 m2, , spolu 62 m2 .Navrhovaná cena je  5,-€/m2 , spolu 310,- €. 

Poslanci s návrhom súhlasili.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.04/2018. 

 V bode 6   poslanci prejednali návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2018. 

 

V rozpočte na rok 2018 je na dotácie vyčlenených 1400 €.  

Organizácia Dotácia  v  € 

Poľovnícke združenie                                 150 ,- 

Únia žien                                                    150,- 

Futbalový klub TJ Družstevník                500 ,-  

Jednota dôchodcov  300 ,- 

Individuálne dotácie ,rezerva                                  300 ,- 

Spolu 1400 ,- 

 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.05/2018. 

V bode 7 a  - predložil starosta obce návrh na úpravu rozpočtu -rozpočtové opatrenie 

č.1/2018.S obsahom ich zoznámila účtovníčka pani Jaroslava Černeková. Úpravou sa nemení 

celková výška príjmov a výdavkov .  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.06/2018. 

V bode 7 b-   starosta obce predložil návrh na prefinancovanie projektu Rekonštrukcia 

chodníkov na ul. E. Lehockého, úsek A,B z úveru. Obci bola na uvedený projekt schválená 

dotácia z PRV 2014-2020 .  Po refundácii  nákladov na projekt z PPA bude uver vyplatený.. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.07/2018. 

V bode 7 c  - predložil starosta obce návrh cenníka za zapožičanie kuchynského riadu 

v kultúrnom dome a v spoločenskom klube. Poslanci sa s obsahom podrobne zoznámili 

a s návrhom súhlasili. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.08/2018 

V bode 8 Diskusia 

- Starosta poďakoval všetkým , ktorí sa podieľali na príprave, organizácii prvého 

maškarného bálu pre dospelých, všetko prebehlo bez problémov ,len škoda ,že bol 

malý záujem zo strany občanov obce, 

- starosta obce informoval poslancov, že na výzvu na prenájmom budovy TOBA sa 

nikto neprihlásil, zatiaľ je nevyužitá, poslanec M. Křupala navrhol aby sa využila pre 

potreby obecného úradu-sklad, dielňa.  

- poslanec Š.Wirt – na čo budú využité staré betónové dlaždice, 

 

- starosta – časť sa použije na úpravu žľabu k lávke, ostatné navrhujem aby boli dané 

bezplatne občanom na úpravu vjazdov tých RD pred ktorými sa rekonštruujú chodníky 

- poslanci súhlasili. 

    

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 
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 V bode 9 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.01/2018:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.02/2018:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  C/ uznesenie      č.03/2018:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  D/ uznesenie      č.04/2018:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  E / uznesenie     č.05/2018:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  F/ uznesenie      č.06/2018:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  G/ uznesenie      č.07/2018:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  H/ uznesenie      č.08/2018:  - 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 2018. 

 

Overovatelia:     Ján Barcaj                          Štefan Wirth  

  

Zapísala :           Jaroslava Černeková.  

                                                                      

                                                                                                    Ing. Anton Fiala 

                                                                                                     starosta obce Osuské 

  

 

 

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.júna 2018 

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

 

 

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

Jozef   Olah ,Mgr. Leona Režnáková  , Štefan Wirth    

 

Overovatelia:              Helena Bojnanská  , Viliam Harasník 

 

 

Program:  

 

 1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3.  Správa audítora za rok 2017 

 4.  Záverečný účet obce za rok 2017 

 5.  Úprava rozpočtu -rozpočtové opatrenie č.02/2018 

 6.  Komunitný plán sociálnych služieb obce 

 7.  Zrušenie odpredaja nehnuteľnosti p.č.32/2 

 8. Odkúpenie nehnuteľnosti súpisné číslo 42 na p.č. 32/1  

 9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesenia. 

12. Záver 
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      Druhé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2018 otvoril 

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

prezenčnej listine je z celkového počtu 7 poslancov prítomných  7 poslancov . Starosta 

konštatoval ,že OZ je uznášania schopné. Ospravedlnila sa  kontrolórka obce pani Zuzana 

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

jednaním. Jednotlivé body programu boli prejednané na pracovnej porade 04.06.2018.Na základe 

záverov pracovnej porady navrhol doplniť program a prejednať v bode 9 : 

- zámer na prenájom nehnuteľnosti súp.č.285.  

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. Program bol schválený 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Helena Bojnanská  , Viliam Harasník 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 14.03.2018 do 06.06.2018: 

- rekonštrukcia chodníkov na ul. E. Lehockého 

- oprava odpadu a osadenie žumpy pri KD,  

- rekonštrukcia svietidiel – lokalita Vodáreň 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.09/2018.  

 

 V bode 3 – OZ prejednalo správu audítora za rok  2017. K obsahu  správy neboli zo strany 

poslancov dotazy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.10/2018.  

 

V bode 4 – OZ prejednalo správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  obce 

za rok 2017 K obsahu neboli doplňujúce návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.11/2018. V ďalšej časti  poslanci prejednali záverečný účet obce za rok 2017, bol 

spracovaný v zákonom predpísanej podobe,  zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke 

obce dňa 27.4.2018. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.12/2018. Za rok 2017 bol 

prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 37114,18 EUR. O použití prebytku rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo. Starosta obce predložil návrh na použitie prebytku za rok 2017, 

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.13/2018. 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.14/2018. 

 

 V bode 5 predložil starosta obce návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2/2018.S 

obsahom ich zoznámila účtovníčka pani Jaroslava Černeková. Úpravou sa nemení celková 

výška príjmov a výdavkov .Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. K uvedenému 

bodu prijali návrh uznesenia č.15/2018. 

 

V bode 6  poslanci prejednali Komunitný plán sociálnych služieb . Bol spracovaný na 

základe § 83 ,Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách,. Je otvorený strednodobý 

programový dokument obsahujúci analýzu sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej 

sociálneho vývoja, stanovenie cieľov a prvoradých potrieb, určenie prioritných potrieb v 

rozvoji sociálnej infraštruktúry. Komunitný plán nadväzuje na Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2020, pričom sa podrobnejšie venuje najmä 

sociálnej oblasti. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce: 

11.05.2018.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.16/2018. 
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V bode 7 - Zrušenie odpredaja nehnuteľnosti p.č.32/2 

- uznesením č.25/2017 z 19.7.2017 – bol schválený odpredaj nehnuteľnosti na LV 130 , p.č. 

32/2,zastavané plochy a nádvoria , vlastnícky podiel 1/3 o výmere 138 m2 pre Vlastu 

Krchňavú. Keďže žiadateľka oznámila že kúpu nebude realizovať a obec plánuje odkúpiť  od 

nej nehnuteľnosť č.42, predaj p.č.32/2 sa realizovať nebude.  

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.17/2018. 

 

V bode 8  - Odkúpenie nehnuteľnosti č. 42 

-poslanci prejednali odkúpenie nehnuteľností v KÚ Osuské na LV 1083 , budovy súpisné č.42 

na  pozemku p.č.32/1, pozemku p.č.32/1, zastavané plochy a nádvoria , výmera  90 m2, 

pozemku p.č.33/2,zastavané plochy a nádvoria, výmera  129 m2, od  vlastníčky  Vlasty 

Krchňavej ,nar.13.01.1951, Nám. M.R.Štefánika 589/66, PSČ 907 01 Myjava. 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 . Obec je vlastníkom 1/3 spoločného dvora, ktorý patrí k tejto nehnuteľnosti. 

O odkúpení uvedenej nehnuteľnosti OZ jednalo  13.12.2017 a schválilo jej odkúpenie a 

poverilo starostu k jednaniu s vlastníčkou o podmienkach odpredaja. Navrhovaná cena je 

14 500,-€.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.18/2018. 

 

V bode 9 rôzne: 

- predložil starosta návrh na prenájom nehnuteľnosti súp.č.285. Zámer na prenájom bol 

vyhlásený v mesiaci december 2017.Do termínu 31.1.2018 sa nikto neprihlásil.  

Na prenájom je spracovaný zámer za nasledovných podmienok: 

   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 , 

 - súhlas  podľa § 13,14  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných    údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno priezvisko, 

dátum , rok narodenie, miesto narodenia, trvalé bydlisko.  

  

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. 
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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.19/2018. 

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.20/2018. 

 

V bode 10 Diskusia 

- starosta – boli zrekonštruované vjazdy do MŠ a pred spoločenským klubom a časť 

chodníka k autobusovej zastávke, 

              -dňa 22.5.bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ. 

 

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

 V bode 11 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.09/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.10/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  C/ uznesenie      č.11/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  D/ uznesenie      č.12/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  E / uznesenie     č.13/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  F/ uznesenie      č.14/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  G/ uznesenie      č.15/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  H/ uznesenie      č.16/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

CH/ uznesenie     č.17/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené  

  I/ uznesenie      č.18/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 J/ uznesenie       č.19/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 K/ uznesenie      č.20/2018:  - za : 7 , 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 2018. 

 

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 25.júla 2018 

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

 

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

Jozef   Olah ,  Štefan Wirth    

Ospravedlnená :       Mgr. Leona Režnáková   

Overovatelia:            Miroslav Křupala  , Jozef   Olah 

 

Program:  

 

 1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom období     2018-2022   

 4. Určenie rozsahu funkcie starostu obce vo volebnom období 2018-2022 

 5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Osuské  

 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č.45/1 ,p.č.49 

 7. Rôzne 

 8. Diskusia 

 9. Schválenie uznesenia. 

10.Záver 

 

      Tretie riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2018 otvoril 

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

Zuzana Císarová  . Na základe zápisu v prezenčnej listine je z celkového počtu 7 poslancov 

prítomných  6 poslancov . Ospravedlnila sa poslankyňa Mgr. Leona Režnáková. 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 23.07.2018. Na základe záverov pracovnej porady navrhol doplniť program a prejednať 

v bode 7 : - prenájom nehnuteľnosti súp.č.285.  

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. Program bol schválený 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Miroslava Křupalu  , Jozefa   Olaha 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 06.06.2018 do 25.07.2018. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.21/2018.  

 

 V bode 3 – na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v 

súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod 

č. 203/2018 Z. z. určuje obecné zastupiteľstvo pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

volebný obvod a počet poslancov. Pre voľby, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 

v obci Osuské predložil starosta obce návrh jeden volebný obvod a počet poslancov obecného 

zastupiteľstva  7(sedem).Poslanci nemali k návrhu pripomienky. 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.22/2018.  
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V bode 4 – obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ost. 4 pís. i) Z.369/1990 – o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov, schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu.  Na 

funkčné obdobie ktoré bude nasledovať po voľbách 10.11.2018 na obdobie 2018-2022 

predložil starosta obce návrh na rozsah výkonu funkcie starostu – 1,0 úväzku . K uvedenému 

neboli predložené pozmeňujúce návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.23/2018. 

 

 V bode 5  - v súvislosti s novelou zákona o obecnom zriadení dochádza k zmene v systéme 

odmeňovania poslancov OZ . Starosta obce predložil návrh „ Zásad odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Osuské „ . Boli spracované v súvislosti s novelou zákona 

o obecnom zriadení , na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V návrhu sú riešené 

odmeny poslancov ,členov komisií a odmena zástupcu starostu. Poslanci sa podrobne 

s návrhom zoznámili na pracovnej porade 23.7.2018, pozmeňujúce návrhy predložené neboli. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.24/2018. 

 

V bode 6  poslanci prejednali žiadosť Jozefa a Marty Černekových o odkúpenie pozemkov 

p.č.45/1 a p.č.49. V súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  starosta obce navrhlo zverejniť zámer obce Osuské  

odpredať svoj majetok, pozemok na LV 350 , p.č.45/1- zastavané plochy a nádvoria ,celková 

výmera 248 m2, vlastnícky podiel 2/24 o výmere 21 m² , pozemok  na LV 550 ,p.č.49 -

záhrady ,celková výměra 115 m2,vlastnícky podiel ½ o výmere 57,5 m2 v  k.ú. Osuské, 

žiadateľom Jozefovi Černekovi a manželke Matre Černekovej , rod Olahovej. 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 uvedené pozemky sú nevyužité a obec ich pre svoju činnosť nepotrebuje 

.Pozemok  p.č. 45/1 tvorí spoločný dvor, žiadatelia vlastnia podiel 10/24 a susedí s pozemkom 

p.č.45/2 ,ktorého vlastními sú žiadatelia. Pozemok p.č.49 susedí s pozemkom p.č.45/2 a je 

využívaný  ako vjazd na pozemok p.č. 45/2.   Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a, 

ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Návrh zverejneniť na úradnej tabuli obce a web stránke obce: 27.07.2018.  K uvedenému 

bodu prijali návrh uznesenia č.25/2018. 

 

V bode 7 – prenájom nehnuteľnoti súp.č.285 

     Zámer prenájmu bol zverejnený 2 x .V stanovených termínoch sa nikto neprihlásil. O 

prenájom požiadala 23.7. pani Erika Černeková. Prenájom budovy súp.č.285 na p.č.162/14 na 

LV 657- zastavané plochy a nádvoria , výmera 28 m2 v  k.ú. Osuské, navrhujem uskutočniť v 

súlade s ust. § 9a ods. 9 písmeno c/ ,zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  , žiadateľke Erike Černekovej, za sumu 23,-  €/m²/rok  (s DPH)  spolu 

644,-€ za rok . Poplatky za plyn, elektrinu , vodu, odpady hradí nájomca . Prenájom 

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

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

rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa 

je skutočnosť, že zámer na prenájom  uvedenej nehnuteľnosti bol schválený uznesením č.43/ 

2017a zverejnený od 1.1.2018  a do 31.1.2018 a uznesením č.19/ 2018 a zverejnený od 

9.6.2018 do 9.7.2018 . O prenájom nikto neprejavil záujem. Priestor je nevyužitý, obec ho pre 

svoju činnosť nepotrebuje,  účtovná a zostatková hodnote objektu je nulová. . Prenájmom sa 

uvedený priestor zhodnotí a obec bude mať finančný prínos . 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.26/2018. 
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V bode 8  - Diskusia 

- Starosta obce – máme bubnovú kosačku, je v súčasnosti nevyužitá, navrhujem 

možnosť odpredaja cca za 200,-€. Poslanci s odpredajom nesúhlasili.  

- poslanec M. Křupala – za strany občanov pripomienky ku koseniu na cintoríne, kosiť 

tak, aby neboli znečistené  prípadne poškodené pomníky. 

 V bode 9 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.21/2018:  

       prítomí   6   za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.22/2018:  

       prítomí   6   za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  C/ uznesenie      č.23/2018:   

        prítomí   6   za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  D/ uznesenie      č.24/2018:   

        prítomí   6   za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  E / uznesenie     č.25/2018:   

        prítomí   6   za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  F/ uznesenie      č.26/2018:   

        prítomí   6   za : 6 , 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 2018. 

 

Overovatelia:     Miroslav Křupala                            Jozef Olah  

 Zapísala :           Jaroslava Černeková   

                                                                      

                   Ing. Anton Fiala 

                                                                                                     starosta obce Osuské 

 

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.septembra 2018 

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

 

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

Jozef   Olah , Mgr. Leona Režnáková  ,  Štefan Wirth    

Overovatelia:            Mgr. Leona Režnáková  ,  Štefan Wirth    

Program:  

 

 1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3.  Odpredaj pozemku p.č.45/1, p.č.49 

 4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 162/13,diel 3 , p. č. 162/13,diel 2. 

 5. VZN č.1/2018 - 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 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018. 

7. Diskusia 

8. Schválenie uznesenia. 

9.Záver 
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      Štvrté riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2018 otvoril 

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

Zuzana Císarová  . Na základe zápisu v prezenčnej listine je z celkového počtu 7 poslancov 

prítomných  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 24.09.2018. Na základe záverov pracovnej 

porady navrhol doplniť program nasledovne: 

- bod 7 : - úpravu rozpočtu -rozpočtové opatrenie č.3/2018 .  

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

-bod 8: - príspevok pre Rímskokatolickú cirkev, farnosť Osuské 

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

Diskusia bude bod 9,schválenie uznesení bod 10 a záver bod 11. 

Potom dal hlasovať o programe aj s doplnenými bodmi: za hlasovalo: 7, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0. Program bol schválený 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Mgr. Leona Režnáková  ,  Štefan Wirth    

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 25..07.2018 do 26.09.2018. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.27/2018.  

 

 Bod 3 – Pán Jozef Černek  s manž. Martou,rod.Olahovou podali žiadosť o odkúpenie 

pozemkov p.č.45/1 a 49.V uvedených pozemkoch je obec podielovým vlastníkom , u p.č.45/1 

vlastní obec 2/24 a u pozemku p.č. 49 vlastní ½.Manželia Černekových vlastnia u p.č.45/1 

podiel 10/24 a pozemok 45/2, ktorý susedí s uvedenými pozemkami. 

Zámer bol schválený uznesením č.25/2018 a zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli 

obce. Navrhujem odpredaj v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok na LV 350 , p.č.45/1- zastavané plochy a 

nádvoria ,celková výmera 248 m2, vlastnícky podiel 2/24 o výmere 21 m² za sumu 5.-€/m2 spolu 

105,-€ , pozemok  na LV 550 ,p.č.49 -záhrady ,celková výmera 115 m2,vlastnícky podiel ½ o výmere 

57,5 m2 za sumu 5,-€/m2, spolu 287,50 € v  k.ú. Osuské, 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 uvedené pozemky sú nevyužité a obec ich pre 

svoju činnosť nepotrebuje .Pozemok  p.č. 45/1 tvorí spoločný dvor, žiadatelia vlastnia podiel 10/24 a 

susedí s pozemkom p.č.45/2 ,ktorého vlastníkmi sú žiadatelia. Pozemok p.č.49 susedí s pozemkom 

p.č.45/2 a je využívaný  ako vjazd na pozemok p.č. 45/2.   Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa 

§9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.28/2018.  

 

Bod 4 – Pán Jakub Barcaj podal dňa 10.9.2018 žiadosť o odkúpenie časti pozemku 162/13,diel3 

o výmere 141m2 a diel2 o výmere 22 m2 , spolu výmera 163 m2. Uvedené diely vznikli 

oddelením od p.č.162/1,geometrickým plánom č.87/2018,vyhotoviteľ GEOTERRA 

s.r.o.,Kolónia 1484/78,90501 Senica,IČO 46824863,úradne overený OÚ Senica, katastrálny 

odbor,č.490/2018.Navrhujem zverejniť zámer odpredaja. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.29/2018. 

 

 Bod 5  - Návrh VZN č.1/2018 - 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. Vo VZN je  riešená úprava výšky stravného 

v ZŠ,MŠ  a pre cudzích stravníkov. 
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                                                                 Desiata         Obed       Olovrant       Spolu €                        

A: stravníci od 2 – do 6 rokov                 0,28 €          0,68 €       0,23 €         1,19 € 

B: stravníci od 6 – do 11 rokov              Desiata        Obed        Olovrant      Spolu €  

                                                                    0,30 €       1,01 €           X             1,31 € 

C: stravníci –zamestnanci                      Desiata      Obed        Olovrant        Spolu €  

            X       1,19 €        X        1,19 € 

 

 Cudzí stravníci                                            Obed                    2,64 € 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke. Poslanci sa podrobne 

s návrhom zoznámili na pracovnej porade 24.9.2018, pozmeňujúce návrhy predložené neboli. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.30/2018. 

 

Bod 6  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018. 

Plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce ,poslanci sa s obsahom zoznámili, kontrolórke 

neboli doručené doplňujúce návrhy.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.31/2018. 

V bode 7 – predložil starosta obce návrh na úpravu rozpočtu -rozpočtové opatrenie č.3/2018. 

S obsahom úpravy zoznámila účtovníčka pani Jaroslava Černeková. Úpravou sa nemení 

celková výška príjmov a výdavkov .  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.32/2018. 

V bode 8  - starosta prečítal žiadosť p. farára o príspevok na nákup kobercov do kostola ,žiada 

sumu 500,-€. Poslanci sumu odsúhlasili. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.33/2018. 

Bod 9 diskusia 

- neboli diskusné príspevky 

 

 V bode 10 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.27/2018:  

       prítomí   7   za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.28/2018:  

       prítomí   7   za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  C/ uznesenie      č.29/2018:   

        prítomí   7   za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  D/ uznesenie      č.30/2018:   

        prítomí   7   za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  E / uznesenie     č.31/2018:   

        prítomí   7   za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  F/ uznesenie      č.32/2018:   

        prítomí   7   za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  G/ uznesenie      č.33/2018:   

        prítomí   7   za : 7 , 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 2018. 

 

 

Overovatelia:     Mgr. Leona Režnáková                            Štefan Wirth 

   

Zapísala :           Jaroslava Černeková   

                                                                      

          Ing. Anton Fiala 

                                                                                             Starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.novembra 2018 

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

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

Jozef   Olah , Mgr. Leona Režnáková  ,  Štefan Wirth    

    

Overovatelia:            Helena Bojnanská  , Ján Barcaj 

 

Program:  

 1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3.  Odpredaj pozemku p. č. 162/13,diel 3 , p. č. 162/13,diel 2. 

 4.  Úprava rozpočtu-rozpočtové opatrenie č.4 

 5.  Správa o výchovne vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018   

 6.  Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2018 

 7.  Vyhodnotenie volebného obdobia 2014-2018 

 8.  Diskusia 

 9.  Schválenie uznesenia. 

10. Záver 

 

      Piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2018 otvoril a viedol 

starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov , ospravedlnila sa kontrolórka 

obce pani Zuzana Císarová  . Na základe zápisu v prezenčnej listine je z celkového počtu 7 

poslancov prítomných  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 5.11.2018.  

Potom dal hlasovať o programe: za hlasovalo: 7, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. Program bol 

schválený 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Helena Bojnanská  , Ján Barcaj 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 26.09.2018 do 7.11.2018. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.34/2018.  

 

 Bod 3 – Pán Jakub Barcaj podal dňa 10.9.2018 žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

162/13,diel 3 o výmere 141m2 a diel 2 o výmere 22 m2 , spolu výmera 163 m2. Uvedené 

diely vznikli oddelením od p.č.162/1,geometrickým plánom č.87/2018,vyhotoviteľ 

GEOTERRA s.r.o.,Kolónia 1484/78,90501 Senica,IČO 46824863,úradne overený OÚ Senica, 

katastrálny odbor,č.490/2018.Zámer bol schválený uznesením č.29/2018 a zverejnený na web 

stránke obce a úradnej tabuli obce. Navrhujem odpredaj v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ 

zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok na LV 657 , 

162/13,diel 3 o výmere 141m2 a diel 2 o výmere 22 m2 , spolu výmera 163 m2. za sumu 5.-

€/m2 spolu 815,-€ . 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 uvedené pozemky sú nevyužité a obec ich pre svoju činnosť 

nepotrebuje .Pozemok  p.č. 162/13,diel 2,3 vznikol oddelením od pozemku p.č.162/1. Susedí 

s pozemkom p.č.162/13,diel 4,diel 5 ,ktorého vlastníkom je žiadateľ a využíva ich ako 

záhradu.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.35/2018.  
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Bod 4 – Úprava rozpočtu č.4. jedná sa o koncoročnú úpravu rozpočtu podľa skutočných príjmov 

a výdavkov obce v roku 2018. Obecné zastupiteľstvo môže splnomocniť starostu obce k úprave 

rozpočtu podľa skutočných príjmov a výdavkov. Celkové príjmy a výdavky  zostanú vyrovnané. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.36/2018. 

Bod 5  - Správa o výchovno vzdelávacej činnosti činnosti ZŠ s MŠ . 

Starosta zoznámil poslancov s obsahom správy. V správe je vyhodnotená činnosť ZŠ s MŠ za 

školský rok 2017/2018, správu schválila rada školy na svojom zasadaní 9.10.2018 . Zo strany 

poslancov neboli k správe pripomienky. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.37/2018. 

Bod 6  Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2018 

Starosta obce  predložil poslancom  vyhodnotenie plnenia PHSR obce za rok 2018.V roku 

2018 sa aktivít , ktoré boli naplánované v PHSR podarilo zrealizovať: 

  -    rekonštrukcia vykurovacích telies v budove ZŠ s MŠ 

- rekonštrukcia chodníkov na ul. E.Lehockého , úsek A,B. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.38/2018. 

V bode 7 – predložil starosta obce vyhodnotenie volebného obdobia 2014-2018. Bolo 

spracované v mimoriadnom vydaní „Osuského občasníka“  . Toto bolo doručené do každej 

domácnosti v obci. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.39/2018. 

V bode 8  diskusia 

- starosta obce: 

- informoval, že je pripravený návrh rozpočtu na rok 2019,s výhľadom na roky 

2020,2021, bude predložený na prejednanie novému zastupiteľstvu, rovnako je 

pripravený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

-  vo svojom záverečnom vystúpení poďakoval poslancom za prácu vo volebnom 

období 2014-2018 a odovzdal im ďakovné listy, poďakoval za spoluprácu 

kolektívu pracovníkov ZŠ s MŠ. 

      

 V bode 9 boli  schválené uznesenia:  

  A/ uznesenie č.34/2018: prít.: 7, za : 7 , proti: 0 , zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

  B/ uznesenie č.35/2018: prít.: 7, za : 7 , proti: 0 , zdržal sa:  0 ,  uznesenie bolo schválené 

 C/ uznesenie č.36/2018:  prít.: 7, za : 7 , proti: 0 , zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 D/ uznesenie č.37/2018:  prít.: 7, za : 7 , proti: 0 , zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 E / uznesenie č.38/2018: prít.: 7, za : 7 , proti: 0 , zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

F / uznesenie č.39/2018 : prít.: 7, za : 7 , proti: 0 , zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

         

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

 ukončil  piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2018. 

 

Overovatelia:     Helena Bojnanská  ,              Ján Barcaj 

   

Zapísala :           Jaroslava Černeková   

                                                                              

                                                 Ing. Anton Fiala 

                                                                                             starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. decembra 2018 

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

Prítomní:           Podľa prezenčnej listiny 

Overovatelia:    Ján Barcaj    Helena Bojnanská 

Program: 

 1. Otvorenie zasadnutia   

 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice  

 3. Oznámenie výsledkov volieb do organov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu . 

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

 6. Príhovor novozvoleného starostu.  

 7  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí starosta alebo zástupca 

starostu. 

10. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu 

11. Rozdelenia obce na poslanecké obvody  

12. Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov komisií.    

13. Schválenie platu starostu obce. 

14. Diskusia 

15. Schválenie uznesenia. 

16. Záver 

 

1. Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta Ing. Anton Fiala. 

Privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom a programom ustanovujúceho zasadania.  

 

2.Za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Černekovú  , za overovateľov zápisnice p. Jána Barcaja 

a p.Helenu Bojnanskú 

 

3. V ďalšom bode boli oznámené výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a boli 

odovzdané osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom. Informáciu o 

výsledkoch volieb prečítala a osvedčenia o zvolení odovzdal predseda volebnej komisie Mgr. 

Branislav Polakovič.  Potom vyzval  k prečítaniu textu sľubu novozvoleného starostu. 

 

4. Novozvolený starosta  Ing. Anton Fiala po prečítaní sľubu podpísal jeho text, prevzal 

insígnie .Tým začalo jeho funkčné obdobie a ujal sa vedenia zastupiteľstva. 

 

5. Starosta prečítal sľub novozvoleným poslancom. Novozvolení poslanci zložili sľub a 

následne ho potvrdili   svojim podpisom. Po vykonaní sľubu  poslancov starosta konštatoval , 

že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov a  obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

  

6. Novozvolený starosta predniesol k prítomným príhovor. 

 

7.Starosta obce predložil návrh programu a navrhol , aby hlasovanie o jednotlivých bodoch 

programu a členoch komisií bolo verejné.   

Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 
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8. Starosta predložil návrhy na mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr.Leona Režnáková  , Helena Bojnanská . K predloženým návrhom neboli pripomienky.  

Dal hlasovať , o jednotlivých členoch komisie:                

       -  Mgr.Leona Režnáková  za hlasovalo:  6    proti hlasovalo:  0  zdržal sa:  0 

       -  Helena Bojnanská     za hlasovalo:   6    proti hlasovalo:  0  zdržal sa:  0 

  

9. V ďalšom bode predložil starosta obce návrh na poverenie poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

prípadoch, ak tak neurobí starosta alebo zástupca starostu - podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. Navrhnutá bola  p. Helena Bojnanská. K uvedenému bodu bol 

prijatý návrh uznesenia č. 43/2018. 

 

10. Starosta obce oznámil poslancom, že v súlade s ust,§ 13b ,zák 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov  p o v e r u j e poslanca Miroslava Křupalu  zastupovaním starostu v 

nasledovnom rozsahu: 

a/ zastupuje starostu obce  počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon  

funkcií v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie  

a prepúšťanie zamestnancov). 

   b/ zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia. 

c/ na základe pokynov starostu obce : 

-  sa zúčastňuje kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení  

a organizácií pôsobiacich v obci, 

- sa zúčastňuje rokovaní k otázkam obecného charakteru u orgánov štátnej správy, územnej 

 samosprávy a ďalších organizácií ,  

   - sa podieľa na príprave všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc, pokynov, poriadkov 

a iných právnych noriem v pôsobnosti obce , na príprave materiálov na rokovanie obecného 

zastupiteľstva a ďalších orgánov obce. 

 K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 44/2018 . 

  

11. Starosta obce predložil návrh na rozdelenie obce na poslanecké obvody takto: 

   Obvod č.1:  - ul.Výhony :  č.d.1 -17, 22 - 37,288, ul. Krátka :  č. d. 18-21                                                                                                                                       

- ul. Ing. Dr. Janšáka č. d. 252,256,257,259 - 261,263,271,272,291,301,304   

                 poslankyňa Helena Bojnanská 

Obvod č.2:  - ul. E. Lehockého č. d. 38 - 93  

                  poslankyňa  Mgr.Leona Režnáková 

Obvod č.3:  - ul. E. Lehockého č. d. 95 - 166   

                 poslanec Štefan Wirth 

Obvod č.4:    - ul. Zámyjavská : č. d. 169 - 184,  278, 264, 267, 269, Zvonári 

                  poslanec  Ján Barcaj 

Obvod č.5:   - ul. Zámyjavská + ul. Vinohrádok č. d. 185 – 219 , 265,266 ,286      

               - ul. Záhumenská   253, 254, 268, 270, 167, 159,290,292, 298 

                 poslanec Jozef Olah 

Obvod č.6:    - ul. Družstevná, Cintorínska č. d. 221 - 230, 281,293,300,302,305,306 

      poslanec  Miroslav Křupala 

Obvod č.7:  - Rásnik, vodáreň, na vale : č. d. 234 – 249,294 

    poslanec  Viliam Harasník 

K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 45/2018 . 
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12. Starosta obce predložil návrh  na zriadenie komisií ,ktoré budú pracovať pri 

obecnom zastupiteľstve: - stavebná  a životného prostredia    

                        - finančná, sociálna,                                             

                     - pre šport a kultúru, školstva a mládeže 

                        - pre riešenie sťažností a verejného poriadku 

                        - na ochranu verejného záujmu 

                        - na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, 

starostu obce a  hlavného kontrolóra obce 

Zo strany poslancov neboli k uvedenému návrhu pripomienky. K uvedenému bodu bol prijatý 

návrh uznesenia č. 46/2018  

      V ďalšej časti  predložil starosta obce návrh na voľbu predsedov komisií. Zo strany 

poslancov neboli k uvedenému návrhu pripomienky.  

Predseda komisie: 

- stavebnej  a životného prostredia  poslanca Miroslava Křupalu 

                         za hlasovalo:  6      proti hlasovalo:  0     zdržal sa:  1 

- finančnej, sociálnej poslanca Jána Barcaja   

                  za hlasovalo:  6      proti hlasovalo:  0     zdržal sa:  1 

- pre šport a kultúru ,školstvo a mládež poslanca Štefana Wirtha 

                  za hlasovalo:  6      proti hlasovalo:  0     zdržal sa:  1  

- pre riešenie sťažností a ochranu verejného poriadku  poslankyňu Mgr.Leonu Režnákovú 

                         za hlasovalo:  6       proti hlasovalo:  0     zdržal sa:  1     

 - na ochranu verejného záujmu poslanca Jozefa Olaha 

                        za hlasovalo:  6      proti hlasovalo:  0     zdržal sa:  1 

- na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce     

a hlavného   kontrolóra   obce  poslanca Viliama Harasníka 

                        za hlasovalo:  6       proti hlasovalo:  0     zdržal sa:  1 

 K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č.47/2018  .   

 Predsedovia komisií predložia návrhy na členov komisií na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č.48/2018  .   

 

13. Poslanci v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov prejednali návrh na 

mesačný plat starostu Ing. Antona Fialu .V zmysle § 4 , Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z  pre 

obce    od 501-1000 obyvateľov je koeficient pre výpočet 1,83    

 x  priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 ,t.j.954,-€= 1745,82€,po 

zaokrúhlení je základný plat 1746,-€. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia 

č.49/2018 .  

14. Diskusia –      Starosta obce -  privíta prítomné deti ktoré reprezentovali obec v priebehu 

roka na rôznych atletických podujatiach a odovzdal im upomienkové predmety. Poďakoval sa 

im a ich rodičom za vzornú reprezentáciu obce a zaželal im veľa ďalších športových úspechov 

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

15. V ďalšom bode vyzval  členku mandátovej a návrhovej komisie  p. Mgr.Leonu 

Režnákovú  , aby prečítala návrhy uznesení k jednotlivým prerokovaným bodom programu . 

Informovala ,že k navrhnutým uzneseniam neboli pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.  

 

Prečítala návrhy uznesení  a dala hlasovať:  

 A/ uznesenie č.  40/2018:   

  Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

B/ uznesenie č.  41/2018:  

Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 
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C/ uznesenie č.  42/2018:  

  Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

 D/ uznesenie č.  43/2018:  

  Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

 E/ uznesenie č.  44/2018:  

  Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

F/ uznesenie č.  45/2018:  

  Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

G/ uznesenie č.  46/2018:  

  Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

H/ uznesenie č.  47/2018:  

  Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

CH/ uznesenie č.  48/2018:  

 Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

I/ uznesenie č.  49/2018:  

 Výsledky hlasovania:  Prítomní :  7   Za :  7  Proti: 0  Zdržal sa : 0 

                                       Uznesenie bolo schválené 

 

    Tým bol program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. V závere 

novozvolený starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť . 

  

 

 Zapísala:             Jaroslava Černeková                          

  

Overovatelia :     Ján Barcaj                                 Helena Bojnanská           

 

                                                                                                  

 

 

  Ing. Anton Fiala 

                                                                                                      starosta obce  
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.decembra 2018 

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

 

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

Jozef Olah ,    Mgr. Leona Režnáková , Štefan Wirth.    

 

Overovatelia:             Viliam Harasník , Miroslav Křupala 

 

Program:  

 

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Rozpočet na rok 2019-2022 

  4.  Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za    komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

  5. Dokladová inventarizácia 

  6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2018  

  7. Rôzne                                                                                                                                                                                                       

8. Diskusia 

  9. Schválenie uznesenia. 

 10. Záver 

 

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

volebnom období 2018-2022 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. 

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu v bode rôzne : 

a/ - voľba členov komisií schválených v uznesení č.47/2018 

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

b/ - voľba členov komisií pre verejné obstarávanie ,mimoriadne udalosti, štáb civilnej ochrany 

a kontrolnú skupinu k vykonávaniu preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 

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

c/ Zástupca starostu  predložil doplňujúci návrh na úpravu platu starostu o 5% na obdobie od 

1.1.2019 do 31.12.2019. 

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

Potom dal hlasovať o programe aj s doplnenými bodmi: za hlasovalo: 7, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

- overovateľov zápisnice - poslanci  :  Viliam Harasník , Miroslav Křupala 

 -za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

 

V bode 3 – Návrh rozpočtu na rok 2019,výhľad na roky 2020,2021. 

Starosta predložil návrh  rozpočtu na rok 2019  a rozpočet s výhľadom na roky 

2020,2021.Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli 

a web stránke obce v zákonom stanovenej lehote. K rozpočtu neboli doručené  doplňujúce ani 
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pozmeňujúce návrhy. Hlavná kontrolórka spracovala stanovisko k rozpočtu 

a doporučuje obecnému zastupiteľstvu rozpočet schváliť . K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.50/2018. 

 

V bode 4- dodatok č.2 k VZN 3/2016 rieši návrh na zmenu poplatku za TKO z  19,71 € na 

21,17€ osobu/rok.Ostatné ustanovenia VZN 3/2016 zostávajú bez zmeny. 

- návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce 20.11.2018. 

K navrhovanému dodatku neboli  doručené pozmeňujúce návrhy. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.51/2018. 

 

 V bode 5– dokladová inventarizácia 

Starosta obce predložil návrh  komisie k vykonaniu dokladovej inventarizácie za rok 2018 v zložení: 

Predseda:  Viliam Harasník                                                                                                                                          

Členovia : Mgr.Leona Režnáková , Jaroslava Černeková , Oľga Michálková                                              

Termín vykonania inventarizácie:    od.13.12. do 31.12.2018.                                                                

Ďalej predložil návrh na komisiu na vyradeniu majetku v zložení:                                                         

Predseda : Miroslav Křupala                                                                                                                 

Členovia : Jaroslava Černeková , Helena Bojnanská , Štefan Wirth 

K navrhovanej úprave neboli  doručené pozmeňujúce návrhy.                                                               

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.52/2018. 

 

V bode 6 – správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2018 

S obsahom zoznámil poslancov starosta obce. K správe neboli pripomienky 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.53/2018. 

 

V bode 7  - Rôzne 

a/ predsedovia komisií schválený uznesením č.47/2018 predložili návrhy na členov 

jednotlivých komisií nasledovne: 

- stavebnej  a životného prostredia :  Barcaj Ján , Bojnanská Helena, Olah Jozef ,                        

                                                         Harasník Viliam , Mgr.Režnáková Leona , Wirth Štefan 

- finančná, sociálna:  Jaroslava Černeková , Bojnanská Helena, Mgr.Režnáková Leona 

-  pre šport a kultúru , školstvo a mládeže : Martina Králiková,  Olah Jozef ,                            

Harasník  Viliam,  

-  pre riešenie sťažností a verejného poriadku:  Barcaj Ján , Bojnanská Helena ,  Olah Jozef                         

                                                        Harasník Viliam  , Křupala Miroslav ,   Wirth Štefan 

  - na ochranu verejného záujmu:      Harasník Viliam  , Křupala Miroslav  

  - na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce         

a hlavného   kontrolóra   obce : Barcaj Ján , Bojnanská Helena,  Olah Jozef                         

                                                     Křupala Miroslav  , Mgr.Režnáková Leona ,   Wirth Štefan 

Ďalšie návrhy na doplnenie členov komisií neboli, k uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.54/2018. 

 

b/ starosta obce predložil návrh na zloženie nasledovných komisií: 

-  komisia pre verejné obstarávanie 

    Predseda: Křupala Miroslav 

    Členovia: Barcaj Ján , Bojnanská Helena, Olah Jozef, Harasník Viliam                                         

                    Mgr.Režnáková Leona  , Wirth Štefan 

- komisia pre mimoriadne udalosti : 

   Predseda : Ing.Anton Fiala 

   Členovia : Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef ,  Harasník Viliam                                         

                    Křupala Miroslav, Mgr.Režnáková Leona , Wirth Štefan 
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- štáb civilnej ochrany  

  Predseda : Ing.Anton Fiala 

  Členovia : Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef ,  Harasník Viliam                                         

                   Křupala Miroslav, Mgr.Režnáková Leona , Wirth Štefan 

 

-kontrolnú skupinu k vykonávaniu preventívnych protipožiarnych kontrol v obci : 

   Vedúci :     Olah Jozef 

    Členovia : Barcaj Ján, Bojnanská Helena, ,  Harasník Viliam                                         

                     Křupala Miroslav, Mgr.Režnáková Leona , Wirth Štefan 

Ďalšie návrhy na doplnenie členov komisií neboli, k uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.55/2018. 

 

c/ zástupca starostu predložil návrh na úpravu platu starostu  o 5% na obdobie od1.1.2019 do 

31.12.2019. Poslanci s návrhom súhlasili. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.56/2018. 

 

V bode 8 diskusia  

 

- starosta obce : informoval poslancov,  že sa zúčastnil na pracovnej porade o.z.Podhoran, na 

základe súčasných informácií nie je jasné kedy budú vyhlásené výzvy na podávanie 

žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov, prvé výzvy mali byt  už niekedy v roku 

2014,2015 , 

-pozval všetkých na predvianočný koncert, ktorý sa uskutoční 15.12.2018 o 15,00 

 - ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

 V bode 9 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie       č.50/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

B/ uznesenie       č.51/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

C/ uznesenie       č.52/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

D/ uznesenie       č.53/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

E / uznesenie      č.54/2018:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

F/ uznesenie       č.55/2018:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

G/ uznesenie       č.56/2018:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

 

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

 ukončil  prvé riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva v novom volebnom období 

2018-2022. 

 

Overovatelia: Viliam Harasník                               Miroslav Křupala  

 

Zapísala :           Jaroslava Černeková  

  

                                                                      

                           

                                                    Ing. Anton Fiala 

                                                                       starosta obce Osuské 

 


