
Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.februára2019 

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

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

Režnáková , Štefan Wirth.    

Ospravedlnení :        Ján Barcaj , Jozef Olah  

Overovatelia:             Mgr. Leona Režnáková , Štefan Wirth 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

  4.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019                                                          

5.  Plán vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol                                                                                      

6.  Dotácie na rok 2019                                                                                                                               

7. Rôzne                                                                                                                                                                                                       

8. Diskusia                                                                                                                                              

9. Schválenie uznesenia.                                                                                                                          

10. Záver 

 

      Prvé riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2019 otvoril 

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

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. 

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu v bode rôzne : 

a/ - nákup osobného motorového vozidla Dacia Lodgy ,7 miestna verzia v súlade s rozpočtom na 

rok 2019 . Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 5,  proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

b/ - spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie 

multifunkčného ihriska v areáli ZŠ  s MŠ. Dal hlasovať o uvedenom bode: za hlasovalo: 5,  

proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

c/ odpredaj motorového vozidla Škoda Felícia  Ev.č.SE015BP .Dal hlasovať o uvedenom bode: 

za hlasovalo: 5,  proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

Potom dal hlasovať o programe aj s doplnenými bodmi: za hlasovalo: 5, proti hlasovalo: 0 , 

zdržal sa:  0. Program bol schválený. 

V bode 2 programu starosta určil: 

- overovateľov zápisnice - poslanci  :  Mgr. Leona Režnáková , Štefan Wirth 

 -za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 12.12.2018 do 13.2.2019: 

- zakúpenie snehovej frézy 

-  realizácia prevodu nehnuteľnosti s.č.42, 

- zimná údržba miestnych komunikácií 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.01/2019.  

V bode 3 – Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 

– hlavná kontrolórka zoznámila poslancov so správou o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2018. K obsahu  správy neboli zo strany poslancov dotazy. K 

uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.02/2019.  

V bode 4- hlavná kontrolórka zoznámila poslancov s Plánom kontrolnej činnosti HK na 

1.polrok 2019 . Bol zverejnený na úradnej tabuli 1 .2.  2019. K obsahu neboli doplňujúce 

návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.03/2019. 

 V bode 5– preventívne protipožiarne kontroly 

V roku 2019 sa v zmysle §24, Z.314/2001 o ochrane pred požiarmi sa musia vykonať preventívne 

protipožiarne kontroly v rodinných domoch. Starosta obce predložil návrh  v termíne od 1.3.2019 do 

31.10.2019.Osoby k vykonaniu kontrol budú určené na základe poverenia starostu obce. K 

uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.04/2019. 
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V bode 6 –Dotácie na rok 2019 

- v rozpočte je na dotácie vyčlenených 1400 €. Navrhujem rozdelenie dotácií takto: 
Organizácia Dotácia  v  € 

Poľovnícke združenie                                     150 ,- 

Únia žien                                                    150,- 

Futbalový klub TJ Družstevník                600,- 

Jednota dôchodcov  300 ,- 

O.Z. romov-Budúcnosť                                     150,- 

Rezerva                                        50,- 

Spolu 1400 ,- 

Dotácie budú poskytnuté na základe predložených žiadostí. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.05/2019. 

V bode 7  - Rôzne 

 a/ Nákup  osobného motorového vozidla je v súlade s rozpočtom obce na rok 2019.Na 

základe výsledkov verejného obstarávanie a rokovacieho konania bolo vybrané vozidlo Dacia 

Lodgy ,7 miestna verzia , cena 13402,-€. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.06/2019. 

b/ Bola vyhlásená výzva z dotačného programu úradu vlády- vybudovanie multifunkčného 

ihriska . Starosta predložil návrh na spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti 

o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ  s MŠ. Cenová kalkulácia je  na 

59 000,-€. Cena projektovej dokumentácie bude cca 600,-€. Termín podania žiadosti je do 

15.3.2019. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.07/2019. 

c/Starosta predložil návrh na  odpredaj motorového vozidla Škoda Felícia  

Ev.č.SE015BP.Vozidlo je rok výr.1999 a  bude po zakúpení nového prebytočné. K 

uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.08/2019. 

 

V bode 8 diskusia  

- starosta obce : -pozval všetkých na maškarný bál, ktorý sa uskutoční 16.22.2019 o 19,00 

 - ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 

 V bode 9 boli  schválené uznesenia:  

A/ uznesenie       č.01/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

B/ uznesenie       č.02/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

C/ uznesenie       č.03/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

D/ uznesenie       č.04/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

E / uznesenie      č.05/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

F/ uznesenie       č.06/2019:  - za : 5,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

G/ uznesenie       č.07/2019:  - za : 5,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

H/ uznesenie       č.08/2019:  - za : 5,  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 roku 2019. 

 

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 10.apríla 2019 

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

 

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

Mgr. Leona Režnáková , Štefan Wirth.    

Ospravedlnení :        Jozef Olah  

Overovatelia:             Ján Barcaj , Helena Bojnanská   

 

Program:  

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Záverečný účet za rok 2018 

  4.  Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č.162/1                                                                                                       

5.Dodatok ku kúpnej zmluve na p.č.162/113,diel2,3                                                                               

6. Rôzne                                                                                                                                                                                                       

7. Diskusia                                                                                                                                                      

8. Schválenie uznesenia.                                                                                                                            

9. Záver 

     

     Druhé riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2019 

otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov a jedného občana 

obce.. Na základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných 6 poslancov. Ospravedlnil sa 

poslanec   Jozef Olah a kontrolórka obce Zuzana Císarová. Starosta konštatoval , že OZ je 

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

materiálom pred jednaním. 

Starosta obce dal hlasovať o programe: za hlasovalo: 6, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

Program bol schválený. 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

- overovateľov zápisnice - poslanci  :  Ján Barcaj , Helena Bojnanská   

 -za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 13. 2.2018 do 10.4.2019: 

- zakúpenie MV Dacia Lodgy 

- podanie žiadosti o dotáciu na MF SR – narekonštrukciu šatní TJ, úrad vlády – na 

výstavbu multifunkčného ihriska a TTSK – na olympijsky festival detí 

- Odpredaj vozidla Felícia Combi 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.09/2019.  

 

V bode 3 – Záverečný účet za rok 2018 

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

stránke obce dňa 27.3.2019. Za rok 2018 bol prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 

24518,09 EUR. Hlavná kontrolórka poslancov vypracovala stanovisko a doporučuje schváliť 

zaverečný účet s výrokom – celoročné hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad. K 

uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č.10/2019. O použití prebytku rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. Starosta obce predložil návrh na použitie prebytku za rok 2018, 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.11/2018. 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.12/2019. 
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V bode 4- Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č.162/1 

Pán Ivan Hesek s manželkou Magdalénou predložili žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

p.č.162/1.Tento pozemok susedí s pozemkom p.č.1144/1 ktorého vlastníkmi sú manželia 

Hesekoví. Susedí aj z pozemkom 398/2,ktorého vlastníkom je p.Žižka. Nebol spracovaný GP 

na odčlenenie časti pozemku ,ktorá je v žiadosti. Poslanci rozhodli, že stavebná komisia vykoná 

obhliadku uvedenej časti pozemku a po doložení písomného súhlasu p.Žižku o žiadosti 

rozhodne na nasledujúcom zasadaní OZ  

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.15/2019. 

 V bode 5– Dodatok ku kúpnej zmluve na p.č.162/113,diel 2,3 

Odpredaj bol schválený uznesením 35/2018 dňa 7.11.2018. Na základe upresnenia z 

Okresného úradu, katastrálny odbor bol spracovaný dodatok č.1 ku kúpnej zmluve  .V zmluve 

sa vypustí „ kupujúci Jakub Barcaj a vedľajší účastník zmluvy Jana Barcajová „ a napíše sa 

„kupujúci Jakub Barcaj a  Jana Barcajová „ . Zároveň je treba zrušiť pôvodné uznesenie 

k uvedenému prijať nové .K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.14/2019. 

V bode 6  - Rôzne - neboli príspevky 

 

V bode 7 diskusia  

- pán Maríček – na ul.E.Lehockého je  neporiadok pred RD kde majú zložené drevo, je 

tam aj niekoľko týždňov , žiada aby boli títo občania upozornení ,alebo aby im bol vyrúbený 

poplatok za dlhodobé užívanie verejných priestranstiev, ďalej upozornil na neporiadok pri 

lávke . 

   

V bode 8 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie       č.09/2019:  - za : 6, proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

B/ uznesenie       č.10/2019:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

C/ uznesenie       č.11/2019:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

D/ uznesenie       č.12/2019:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

E / uznesenie      č.13/2019:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

F/ uznesenie       č.14/2019:  - za : 6,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

G/ uznesenie       č.15/2019:  - za : 6,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

 

 

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

 ukončil  druhé riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2019. 

 

 

Overovatelia:    Ján Barcaj , Helena Bojnanská   

 

Zapísala :           Jaroslava Černeková  

                                                                      

               

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.júna 2019 

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

 

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

Jozef Olah, Mgr. Leona Režnáková , Štefan Wirth.    

Ospravedlnení :   

Overovatelia:             Viliam Harasník , Miroslav Křupala,     

 

Program:  

 

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Správa audítora za rok 2018 

  4.  Žiadosť o odpredaj pozemku p.č.162/22 

  5.  VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

  6. VZN č.2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  mesačného 

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

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

  7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č.1035/1,diel 9 

  8. Rôzne                                                                                                                                                                                                       

9. Diskusia 

  10. Schválenie uznesenia. 

  11. Záver 

     

     Tretie riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2019 

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

zápisu v prezenčnej listine je celkového počtu poslancov 7 prítomných 7 poslancov. Hlavná 

kontrolórka obce pani Zuzana Císarová sa ospravedlnila. Starosta konštatoval , že OZ je 

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

materiálom pred jednaním. Oznámil poslancom ,že kontrolórka obce pani Zuzana Císarová sa 

písomne vzdala funkcie k 31.5.2019. 

Starosta  predložil návrh na doplnenie programu v bode rôzne: 

a/ správa kontrolórky za obdobie od 1.1. do 31.5.2019. O návrhu dal hlasovať. Za hlasovalo: 7 , 

proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. Doplnenie programu bolo schválené. 

b/ vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra .O návrhu dal hlasovať: za hlasovalo: 7, proti 

hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0.   

Potom dal hlasovať o programe aj doplnenými bodmi. 

za hlasovalo: 7, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0.  Program bol schválený. 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

- overovateľov zápisnice - poslanci  :  Viliam Harasník , Miroslav Křupala 

 -za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 10. 4.2019 do 19.6.2019. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.16/2019.  

 

V bode 3 – Správa audítora za rok 2018 

Správa je k nahliadnutiu na obecnom úrade. Starosta zoznámil poslancov s obsahom 

a záverom správy audítora na pracovnej porade. Do termínu dnešného jednania 

Neboli k správe žiadne dotazy.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.17/2019. 
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V bode 4- Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č.162/22 

Pán Ivan Hesek s manželkou Magdalénou predložili doplnenú žiadosť o odkúpenie časti 

pozemku p.č.162/1.Na uvedenú časť bol spracovaný geometricky plán a pridelené jej bolo 

č.162/22. Celková výmera je 95 m2.Tento pozemok susedí s pozemkom p.č.1144/1 ktorého 

vlastníkmi sú manželia Hesekoví. Susedí aj z pozemkom 398/2, ktorého vlastníkom je 

p.Žižka. K žiadosti je aj vyjadrenie p.Ing.Petra Žižku , nemá námietky k predaju, tak ako je uvedené 

v GP. Zámer odpredaja bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke 7.6.2019.Cena za odpredaj 

bude stanovená na základe znaleckého posudku. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.18/2019. 

 V bode 5– VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

VZN rieši podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Úplné znenie návrhu VZN je 

zverejnené od 5.6.2019 na úradnej tabuli a na web stránke obce v časti „Elektronické služby“  

→ Úradná tabuľa. Do termínu dnešného jednania neboli doručené pozmeňujúce návrhy. K 

uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.19/2019. 

V bode 6 - VZN č.2/2019 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 

VZN rieši podmienky a výšku úhrady za pobyt detí v MŠ, školskom klube a stravy v školskej 

jedálni od 1.9.2019.Poplatok za pobyt v MŠ  a školskom klube na 1dieťa je navrhovaný 7,- €.  

Poplatky za stravu sú navrhované nasledovne: 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

1. finančné pásmo 
Spolu  

náklady 

na nákup 

potravín  

Príspevo

k ZZ  na  

režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovací

m návykom 

Platba ZZ 

za jeden 

deň (réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

Desiata Obed 
Olovra

nt 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ) 
0,34 0,80 0,23 1,37 0 0 1,37 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ, rok pred 

plnením povinnej 

školskej dochádzky) 

0,34 0,80 0,23 1,37 0 1,20 0,17 

ZŠ- stravník – žiak 

prvého stupňa ZŠ 0,46 1,08 - 1,54 0 1,20 0, 34 

Iní stravníci, 

zamestnanci 
- 1,26 - 1,26 1,54 0 2,80 

 Úplné znenie návrhu VZN je zverejnené od 5.6.2019 na úradnej tabuli a na web stránke obce 

v časti „Elektronické služby“  → Úradná tabuľa. Do termínu dnešného jednania neboli 

doručené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.20/2019. 

V bode 7  - Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č.1035/1,diel 9 

Pán Juraj Pažitka  s manželkou Boženou predložili žiadosť o odkúpenie pozemku p.č.1034/3,diel 9 o 

výmere 55 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku 1035/1. Je spracovaný geometrický plán. Na 

pozemku je brána a vjazd do rodinného domu. Zámer odpredaja bol zverejnený na úradnej tabuli a 

web stránke 11.6.2019.Cena za odpredaj bude stanovená na základe znaleckého posudku. K 

uvedenému bodu prijali poslanci návrh uznesenia č.18/2019. 
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 V bode 8  - Rôzne  

a/ správa hlavného kontrolóra od 1.1.2019 do 31.5.2019 

    S obsahom sa poslanci zoznámili ,k správe neboli otázky. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.21/2019. 

b/ vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra. V zmysle  § 18a , Zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. v aktuálnom znení poslanci rozhodli vyhlásiť voľbu hlavného 

kontrolóra obce Osuské  na deň  19.júla 2017.Písomnú prihlášku môžu kandidáti doručiť 

v zalepenej obálke označenej nápisom „Voľba HK 2019“ , osobne do podateľne obecného 

úradu alebo poštou do 17.júla 2019 do 12,00. Vyhlásenie voľby bude zverejnené v zmysla 

zákona. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.23/2019. 

 

V bode 9 diskusia  

- pán Miroslav Polakovič požiadal o vyriešenie s odtoku vody z cesty pri RD .č.35. 

Vozovka v uvedenom úseku je poškodená, asfalt je popraskaný  a dochádza k podmáčaniu 

krajnice, časť krajnice je odtrhnutá ,  voda z vozovky preteká cez krajnicu a zatápa  záhradu 

a dvor pred rodinným domom. č. pop. 35, novostavbu RD na p.č.16/12. 

- starosta obce: jedná sa o cestu v správe VUC, zašleme žiadosť o vykonanie opravy na 

VUC Trnava. 

-  

V bode 10 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie       č.16/2019:  - za : 7, proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

B/ uznesenie       č.17/2019:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

C/ uznesenie       č.18/2019:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

D/ uznesenie       č.19/2019:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

E / uznesenie      č.20/2019:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

F/ uznesenie       č.21/2019:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

G/ uznesenie       č.22/2019:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

H/ uznesenie       č.23/2019:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

CH/ uznesenie     č.24/2019:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené  

  I/ uznesenie       č.25/2019:  - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

 

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

 ukončil  tretie riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2019. 

 

 

Overovatelia:    Viliam Harasník                               Miroslav Křupala ,     

 

 

Zapísala :           Jaroslava Černeková  

  

                                                                      

               

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.7. 2019 

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

 

Prítomní poslanci :   Helena Bojnanská  , Viliam Harasník , Miroslav Křupala,   Jozef Olah,    

Mgr. Leona Režnáková ,    

Ospravedlnení :        Ján Barcaj  ,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.  Odpredaj pozemku p.č.162/22 

  4.  Odpredaj pozemku p.č.1035/1,diel 9                                                                                                      

5.  Prenájom budovy č.42                                                                                                                                                                

6.  Voľba hlavného kontrolóra                                                                                                                   

7.  Oprava strechy na budove TJ                                                                                                                    

8.   Rôzne                                                                                                                                                                                                       

9.   Diskusia 

  10. Schválenie uznesenia. 

  11. Záver 

     

     Štvrté riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2019 

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

zápisu v prezenčnej listine je celkového počtu poslancov 7 prítomných 5 poslancov. 

Ospravedlnili sa poslanci Ján Barcaj a Štefan Wirth. Starosta konštatoval , že OZ je uznášania 

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

jednaním.  K navrhovanému programu neboli pripomienky. Starosta  dal hlasovať o programe .  
Výsledky hlasovania:  Prítomní : 5     Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa :0    Počet poslancov :  7          

Program bol schválený. 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

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

 -za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 19. 6.2019 do 31.7.2019. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.26/2019.  

 

V bode 3:     Odpredaj časti pozemku p.č.162/22 

Pán Ivan Hesek s manželkou Magdalénou predložili doplnenú žiadosť o odkúpenie pozemku 

p.č.162/22 o výmere 95 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku 162/1. Zámer odpredaja 

bol schválený. Je spracovaný znalecký posudok. Cena stanovená znalcom je 6,21 €/m2, spolu 

po zokrúhlení 590,- €.Navrhujem cenu 6,25€/m2, spolu 593,75 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 uvedený pozemok je nevyužitý 

a obec ho pre svoju činnosť nepotrebuje. Pozemok  p.č. 162/22 vznikol oddelením od pozemku 

p.č.162/1.Bol zameraný GP č.549/2019,Geospol s.r.o. Štefánikova 1435/74, 90501 Senica, IČO 

31447465. Je priľahlý k pozemku p.č..1144/1,ktorý vlastnia žiadatelia a využívajú ho ako príjazd 

k uvedenému pozemku p.č,1144/1.  Kupujúci nie sú fyzické osoby podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Všetky poplatky spojené s prevodom 

vlastníckeho práva,  s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a znalecký posudok uhradí 

kupujúci.K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.27/2019. 
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V bode 4-Odpredaj pozemku p.č1034/3,diel 9 

   Na základe žiadosti Juraja Pažitku a manželky Božene Pažitkovej, trvale bytom  

ul.Sv.Vincenta 2 ,821 03 Bratislava bol schválený a zverejnený zámer odpredaja časti 

pozemku na LV 657 , p.č.1034/3 diel 9- zastavané plochy a nádvoria výmera 55 m2. Je 

spracovaný znalecký posudok. Cena stanovená znalcom je 5,09 €/m2, zaokrúhlene spolu 

280,- €. Návrh ceny je 5,10 €/m2,spolu 280,50 €. 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 na uvedenom 

pozemku je vjazdová brána a betónové oplotenie, uvedený pozemok je nevyužitý a obec ho 

pre svoju činnosť nepotrebuje. Je priľahlý k pozemku p.č.1034/3,ktorý vlastnia žiadatelia a 

využívajú ho ako príjazd k uvedenému pozemku p.č,1034/3,1029. Pozemok  p.č. 1034/1,diel 

9 vznikol oddelením od pozemku p.č.1035/1.Bol zameraný GP č.30/2019,Tomáš Holič-

GEOTIME, 90634, Prievaly č.352, IČO 46284753,.  Kupujúci nie sú fyzické osoby podľa 

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

poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva,  s návrhom na vklad do katastra 

nehnuteľností a znalecký posudok uhradí kupujúci. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.28/2019. 

 V bode 5– prenájom nehnuteľnosti č.42 

OZ prejednalo  požiadavku p..Lenky Sendreiovej o možnosť dočasného  prenájmu domu č.42. 

Býva v RD.č 245 spolu so synom , matkou a bratom v spoločnej miestnosti. Dom sa nachádza 

mimo obec, nie je tu prístup k pitnej vode. Poslanci rozhodli požiadavke vyhovieť .Prenájom 

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

znení neskorších predpisov  prenájom budovy súp.č.42 na p.č.32/1 na LV 1083 - zastavané 

plochy a nádvoria , výmera 90 m2 v  k. ú. Osuské, za sumu 50,-  €/mesiac  (s DPH)  spolu 

600,-€ za rok . Poplatky za, elektrinu , vodu, odpady hradí nájomca . Prenájom uskutočniť v 

zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno e) ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je riešenie mimoriadnej 

bytovej situácie a poskytnutie náhradného bývania žiadateľke. Budova súp.č.42 je nevyužitá, 

obec ju pre svoju činnosť nepotrebuje . Prenájmom sa uvedený priestor zhodnotí a obec bude 

mať finančný prínos .Poverili starostu obce k uzatvoreniu nájomnej zmluvy v ktorej budú 

uvedené konkrétne podmienky prenájmu .K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.29/2019. 

V bode 6  - Voľba hlavného kontrolóra 

Uznesením č.23/2019 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra na deň.31.7.2019.Termín na 

prihlásenie bol do 17.7.2019. Do uvedeného termínu nebola doručená žiadna prihláška. 

Navrhujem vyhlásiť nový termín voľby na deň 2.10.2019.Podmienky budú zverejnené na 

úradnej tabuli a na web stránke obce. Poslanci s návrhom súhlasili. K uvedenému bodu prijali 

návrh uznesenia č.30/2019. Súčasne navrhujem postup voľby rovnaký ako bol schválený 

v uznesení č.24/2019. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.31/2019. 

V bode 7 – Oprava strechy na budove TJ. 

Na budove TJ je havarijný stav ,do budovy zateká. Navrhujem vykonať rekonštrukciu strechy. 

Pôvodná plochá strecha by bola nahradená pultovou strechou, ktorá by pozostávala  

z drevených krovov, fólie a strešných lát, zhotovené by bolo  zateplenie celej plochy ,osadené 

by boli nové dažďove žľaby , vymenené by bolo pôvodné oplechovanie . Predbežný rozpočet 

je 8000,- €. Poslanci s návrhom súhlasili .K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.32/2019. 

 V bode 8  - Rôzne  

– neboli príspevky 
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V bode 9 diskusia 

- Starosta informoval poslancov:  na základe požiadavky majiteľov RD č.35 som 1.7.zaslal 

na SÚC Trnava žiadosť o opravu úseku cesty pri RD 35,  kompetentný sa k žiadosti 

nevyjadrili ,až po dnešnej telefonickej urgencii mi bolo povedané, že bude vykonaná 

obhliadka, termín  mi bude oznámený.  

 

V bode 10 boli  schválené uznesenia:  

A/ uznesenie       č.26/2019:  - za : 5, proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

B/ uznesenie       č.27/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

C/ uznesenie       č.28/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

D/ uznesenie       č.29/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

E / uznesenie      č.30/2019:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

F/ uznesenie       č.31/2019:  - za : 5,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

G/ uznesenie       č.32/2019:  - za : 5,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie schválené 

 

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

 ukončil  štvrté riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2019. 

 

Overovatelia:    Jozef Olah         Mgr. Leona Režnáková     

Zapísala :           Jaroslava Černeková  

                                                                  

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 

 

 

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.10. 2019 

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

 

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

Jozef Olah,    Mgr. Leona Režnáková ,  Štefan Wirth  

Ospravedlnení :         

Overovatelia:            Ján Barcaj,  Štefan Wirth,     

Program:  

 

  1.  Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

  3.  Voľba hlavného kontrolóra 

  4.  Úprava rozpočtu                                                                                                                                                

5. Rôzne                                                                                                                                                                                                          

6. Diskusia 

  7. Schválenie uznesenia. 

  8. Záver 

     

     Piate riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2019 

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

zápisu v prezenčnej listine je celkového počtu poslancov 7 prítomných 7 poslancov. Starosta 

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

aj s  pracovným materiálom pred jednaním. Starosta navrhol v bode rôzne doplniť a  

prejednať  „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Osuské za školský rok 2018 – 

2019“ a žiadosť o vyslovenie súhlasu na zrušenie školskej knižnice pri ZŠ s MŠ Osuské.  

Dal hlasovať o uvedenom návrhu. 
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Výsledky hlasovania: Počet poslancov :  7  Prítomní : 7   Za : 7   Proti: 0   Zdržal sa :0             

Návrh bol schválený. Potom dal hlasovať o programe . Výsledky hlasovania: Počet poslancov :  

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

 

V bode 2 programu starosta určil: 

- overovateľov zápisnice - poslanci  :  Ján Barcaj,  Štefan Wirth 

 -za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 31.7.2019 do 2.10.2019. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.33/2019.  

V bode 3:     Voľba hlavného kontrolóra 

Bola vyhlásená uznesením č.30/2019 na deň 2.10.2019. Do uvedeného termínu bola doručená 

jedna prihláška od pani Zuzany Císarovej. Predložila požadované dokumenty v stanovenom 

termíne. Funkciu hlavného kontrolóra vykonávala do 31.5.2019.  Starosta navrhol voľbu 

uskutočniť verejným hlasovaním. Dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

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

Počet poslancov :  7        Uznesenie bolo schválené  

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie č.34/2019.  

 

Potom vyzval poslancov k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra. Na zvolenie je potrebný 

nadpolovičný počet hlasov za zo všetkých poslancov. 

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

Počet poslancov :  7        Uznesenie bolo schválené  

Predkladám návrh na  schválenie pracovného úväzku , navrhujem 0,05 úväzku.  

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

Počet poslancov :  7        Uznesenie bolo schválené  

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie č.35/2019.  

V bode 4- Úprava rozpočtu rozpočtové opatrenie č.3/2019. Poslancom bol návrh doručený 

v pracovných materiáloch. Prejednaný bol na pracovnej porade 30.9.2019. K návrhu neboli 

prednesené pripomienky .  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.36/2019. 

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

Počet poslancov :  7        Uznesenie bolo schválené  

 V bode 5– Rôzne 

a/ „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Osuské za školský rok 2018 – 2019“ 

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

školský rok 2018/2019. Zo strany poslancov neboli k správe pripomienky. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.37/2019. 

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

Počet poslancov :  7        Uznesenie bolo schválené  

b/ Žiadosť o súhlas na zrušenie školskej knižnice. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ predložila žiadosť o súhlas na zrušenie školskej knižnice. Uvádza v nej 

,že knižnica je nefunkčná, knižný fond je zastaralý, knihy sú značne opotrebované . Zrušenie 

je možné vykonať v súlade s § 25 ods. 6 zákona c. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene 

a doplnení zákona c. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v znení zákona c. 38/2014 Z. na základe oznámenia zriaďovateľa 

knižnice . K tomu je potrebné  uznesenie obecného zastupiteľstva . 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.38/2019. 

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

Počet poslancov :  7        Uznesenie bolo schválené  
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V bode 9 diskusia 

- Poslanec Ján Barcaj – cesta pri RD – sú tam výtlky, družstvo by mohlo prispieť na 

opravu, veľkoobjemové kontajnery zrušiť alebo vytvoriť pre ne priestor v areáli PD 

,oplotiť ,stanoviť prevádzkovú dobu. 

  

V bode 10 boli  schválené uznesenia:  

A/ uznesenie č.33/2019:  Počet poslancov :  7   

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

B/ uznesenie č.34/2019:  Počet poslancov :  7   

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

C/ uznesenie č.35/2019:  Počet poslancov :  7   

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

D/ uznesenie č.36/2019:  Počet poslancov :  7   

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

E / uznesenie č.37/2019: Počet poslancov :  7   

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

F / uznesenie č.38/2019: Počet poslancov :  7   

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

 

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

 ukončil  piate riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2019. 

 

Overovatelia:    Ján Barcaj,  Štefan Wirth, 

Zapísala :           Jaroslava Černeková  

                                                                               

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                       starosta obce Osuské 

 

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12. 2019 

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

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

Jozef Olah,    Mgr. Leona Režnáková ,  Štefan Wirth  

Ospravedlnení :     -       

Overovatelia:            Helena Bojnanská  , Viliam Harasník,     

 

Program:  

   1.  Otvorenie zasadnutia   

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

na dotazy poslancov 

   3. Úprava rozpočtu 2019 

   4.  VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

   5.  VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností 

   6.  Rozpočet na rok 2020 

   7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020. 

   8.  Plnenie PHSR 2015-2020,1.uprava 

   9.  Rôzne                                                                                                                                                                                                       

10. Diskusia 

  11. Schválenie uznesenia. 

  12. Záver 
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     Šieste riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2019 

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

zápisu v prezenčnej listine je celkového počtu poslancov 7 prítomných 7 poslancov. Starosta 

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

Zuzana Císarová. Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s  pracovným 

materiálom pred jednaním. Starosta navrhol v bode rôzne doplniť a  prejednať  : 

a/Vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov 

Hlasovanie: Počet poslancov : 7  Prítomní : 7  Za : 7   Proti: 0  Zdržal sa :0 , 

návrh bol schválený. 

b/Cenník služieb a prác od 1.1.2019 

Hlasovanie: Počet poslancov : 7  Prítomní : 7  Za : 7   Proti: 0  Zdržal sa :0 , 

návrh bol schválený. 

Potom dal hlasovať o programe s doplnenými návrhmi. 

Hlasovanie: Počet poslancov : 7  Prítomní : 7  Za : 7   Proti: 0  Zdržal sa :0 , 

návrh bol schválený. 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

- overovateľov zápisnice - poslanci  :  Helena Bojnanská  , Viliam Harasník,     

 -za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

V úvode informoval poslancov o činnosti OÚ od 2.10.2019 do 11.12.2019. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.39/2019.  

 

V bode 3:     Úprava rozpočtu 2019 

Jedná sa o koncoročnú úpravu rozpočtu podľa skutočných príjmov a výdavkov obce v roku 

2019. Obecné zastupiteľstvo môže splnomocniť starostu obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostu obce na 

koncoročnú úpravu rozpočtu podľa skutočných príjmov a výdavkov obce v roku 2019 . 

Celkové príjmy a výdavky  zostanú vyrovnané. Poslanci s návrhom súhlasili.  

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie č.40/2019.  

 

V bode 4- VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

     Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce 21.11.2019.Poslanci boli 

s obsahom zoznámení na pracovnej porade 5.12.2019.K navrhovanému VZN neboli  

doručené pozmeňujúce návrhy ani pripomienky. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.42/2019. 

 

V bode č.5 - VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce 21.11.2019.Poslanci boli 

s obsahom zoznámení na pracovnej porade 5.12.2019.K navrhovanému VZN neboli  

doručené pozmeňujúce návrhy ani pripomienky. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.43/2019.  

 

V bode č.6 – Rozpočet n a rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022 

Starosta predložil návrh  rozpočtu na rok 2020  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 

pozmeňujúce návrhy. Hlavná kontrolórka spracovala stanovisko k rozpočtu a odporúča 

obecnému zastupiteľstvu rozpočet schváliť. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.41/2019. 

V bode č.7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020. 

Poslanci boli s obsahom zoznámení na pracovnej porade . Je priložený k zápisnici. K obsahu 

neboli pripomienky .K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.44/2019. 
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V bode č.8 - Plnenie PHSR 2015-2020,1.uprava 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol naplánovaný na roky 2015-2020. 

Program sa každoročne aktualizuje na reálne podmienky a termíny. Do plánu sú doplnené 

nasledovné opatrenia  na roky 2019 ,2020: 

Opatrenie 1.1.: - kamerový systém 

                          - budova ZŠ s MŠ :rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena vykurovacích 

telies , 

-Opatrenie 1.4. : - Rekonštrukcia kultúrneho domu-vonkajšie pódium, 

-Opatrenie 1.5.:  - rekonštrukcia budovy TJ – strecha ,okná, dvere 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.45/2019. 

V bode 9– Rôzne 

a/ termíny a komisie na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov v zmysle 

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

Ústredná inventarizačná komisia: 

Predseda: Miroslav Křupala 

Členovia: Jaroslava Černeková, Oľga Michálková 

Komisia pre kultúrny dom , spoločenský klub obecný úrad ,dom smútku,pohostinstvo  

Predseda:   Viliam Harasník 

Členovia:   Helena Bojnanská  , Erika Černeková,  Štefan Wirth 

Marcel Herasimov, Mária Kršteníková 

Základná škola s materskou školou 

Predseda  Mgr.Leona Režnáková 

Členovia: Miriam Halabrínová, Martina Králiková,  Mgr.Lucia Khúlová 

Martina Valášková, Anna Varcholová, Dana Adámková 

Termín vykonania inventarizácie:    od11.12.2019 – 31.12.2019 

 

b/ komisiu na vyradenie prebytočného majetku obce: 

 Predseda:  Viliam Harasník   

 Členovia:   Jaroslava Černeková ,Oľga Michálková ,Mária Kršteníková  

 Spracovanie záznamu a ocenenie : 11.-13.12.2019 

 Termín vyradenia prebytočného majetku:  do 31.12.2019 

  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.46/2019. 

 

 

b/Cenník služieb a prác od 1.1.2019 

Starosta predložil návrh na úpravu cenníka služieb a prác k 1.1.2019.Zoznámil poslancov 

s jednotlivými položkami. Jednalo sa o navýšenie cien za zapožičanie kultúrneho dom, 

spoločenského klubu pre občanov ,ktorí nemajú trvalý pobyt v obci z 32,-€ na 50,-€. 

Ďalej vzhľadom na zvýšené náklady za údržbu cintorína navrhol navýšenie poplatku za 

hrobové miesto na 10,-€ na 10 rokov.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.47/2019. 

 

V bode 9 diskusia 

     Starosta obce privítal mladých športovcov Jakubka Barcaja , Dominiku a Natálku 

Králikové a Lucku Režnákovú  .Svojimi výkonmi v atletických disciplínach patria 

k najlepším v trnavskom kraji vo svojej kategórii a umiestňujú sa na popredných miestach. 

Zvlášť významné úspechy dosiahla Lucka, ktorá je dvojnásobnou  majsterkou Slovenska 

v behu na 2000 m a v cezpoľnom behu.  Poďakoval sa im a ich rodičom za to ,že svojimi 

športovými výkonmi robia dobré meno obci a odovzdal im vecné dary. 

Ďalšie príspevky v diskusii neboli. 

 

V bode 10 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie č.39/2019:  Počet poslancov :  7   

                                         Prítomní : 7   Za : 7  Proti: 0   Zdržal sa :0, uznesenie schválené 
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B/ uznesenie č.40/2019:  Počet poslancov :  7   

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

C/ uznesenie č.41/2019:  Počet poslancov :  7   

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

D/ uznesenie č.42/2019:  Počet poslancov :  7   

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

E / uznesenie č.43/2019: Počet poslancov :  7   

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

F / uznesenie č.44/2019: Počet poslancov :  7   

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

G / uznesenie č.45/2019: Počet poslancov :  7   

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

H / uznesenie č.46/2019: Počet poslancov :  7   

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

CH / uznesenie č.47/2019: Počet poslancov :  7   

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

                    

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

 ukončil  šieste riadne pracovné zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2019. 

 

Overovatelia:    Helena Bojnanská                        Viliam Harasní 

Zapísala :         Jaroslava Černeková  

                                       

                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                      starosta obce Osuské 


