
    
Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. 03. 2015 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní poslanci : Ján Barcaj ,  Helena Bojnanská  , Mgr.Leona Režnáková , Viliam 

Harasník,   Miroslav Křupala , Jozef Olah  
Ospravedlnil sa :    poslanec Štefan Wirth, kontrolórka Zuzana Císarová 
Overovatelia:          Ján Barcaj  ,  Jozef Olah 
Program:  
 1. Otvorenie zasadnutia   
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice , kontrola plnenia uznesení, odpovede na 

dotazy poslancov 
 3. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.č.1041  
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.č.1001  
 5. Správa kontrolóra za 2.polrok 2014 a plán na 1.polrok 2015    
 6. Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015 
 7. Návrh na spracovanie strategického dokumentu  „Plán rozvoja obce na roky 2014 – 2020“ 
 8. Rôzne 
 9. Diskusia 
10.Schválenie uznesenia. 
11.Záver 
 
      Prvé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2015 otvoril a viedol 
starosta obce Ing. Anton Fiala. Privítal prítomných.  Na základe zápisu v prezenčnej listine je 
prítomných 6 poslancov  . Ospravedlnil sa poslanec Štefan Wirth a hlavná kontrolórka obce 
Zuzana Císarová  . OZ je uznášania schopné. Poslancom bol doručený písomne návrh programu 
aj s pracovným materiálom pred jednaním. Na pracovnej porade 2.3.2015 boli prejednané 
jednotlivé body programu za účasti starostu obce a poslancov  a hlavnej kontrolórky obce. Potom 
dal hlasovať o programe: za hlasovalo: 6,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
 
V bode 2 programu určil: 
-za overovateľov zápisnice poslancov  Jána Barcaja  ,  Jozefa Olaha  
-za zapisovateľku Oľgu Michálkovú  
Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 10.12.2014 do 
04.03..2015 a o  príprave pietnej spomienkovej slávnosti k 70.výročiu oslobodenia obce , ktorá 
sa uskutoční 10.4.2015. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 01/2015. 
 
V bode 3 -  prejednali poslanci žiadosť Ing. Aleny Kovačičovej,  Sotinská 1345/23,90501 
Senica o odkúpenie  pozemku reg.„C“ , LV č.657  p.č. 1041, druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 187m2 ,ktorý je vo vlastníctve obce . O predaji  rozhodne OZ po 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku a po geometrickom zameraní   pozemku. 
K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 02/2015.  
 
V bode 4 – prejednali poslanci žiadosť pani Viery Harasníkovéj , trvale bytom  Osuské č.235  
o odkúpenie pozemku p.č.1001- ostatné plochy, o výmere 1101 m². Jedná sa o nehnuteľnosť 
,ktorá je vo vlastníctve obce Osuské v KÚ Osuské .Odpredaj navrhujem uskutočniť v zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno :  - e) ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok p.č. 
1001 susedí s pozemkom 999/2 na ktorom je postavený rodinný dom č.235,v ktorom. pani 
Viera Harasníková  trvale býva. Pozemky sú  oplotené, tvoria jeden celok  a   pozemok p.č. 
1001 je používaný ako dvor a vjazd z miestnej komunikácie k rodinnému domu  č. 235.   
Kupujúca  uhradí všetky poplatky spojené s vypracovaním znaleckého posudku a poplatky 
spojené s vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností. Zámer odpredaja sa zverejní na úradnej tabuli obce a na web stránke obce. K 
uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.03/2015.  
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V bode 5 – sa poslanci oboznámili so správou kontrolóra za 2.polrok 2014 a plánom na 1.polrok 
2015 .  
K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.05/2015.  
 
V bode 6– programu   poslanci prejednali žiadosti o dotácie na rok 2015.V rozpočte na rok 
2015 plánovaných 1900 €.  

Organizácia Dotácia  v  € 
Poľovnícke združenie                                    150 ,- 
Únia žien                                                   150,- 
Futbalový klub TJ Družstevník               500 ,-  
OZ Rómov Budúcnosť      150 ,- 
Jednota dôchodcov  200 ,- 
Individuálne dotácie ,rezerva                                     750 ,- 
Spolu 1900 ,- 

 
 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.04/2015. 
 
V bode 7 – starosta obce zoznámil poslancov , že v súlade s platnosťou nového zákona č. 
309/2014 Z. z ., ktorým sa dopĺňa zákon o podpore regionálneho rozvoja  sú  obce povinné 
uviesť svoje plánovacie dokumenty do súladu s požiadavkami nového zákona do 31. 
decembra 2015. Obec mala spracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 
2007-2013. V roku 2014 začalo nové programové obdobie 2014-2020. Obec musí mať 
spracovaný nový dokument, ktorý sa bude nazývať Program rozvoja  obce na roky 2014-
2020(PR).Tento dokument budeme spracovávať v priebehu roku 2015.Súčasťou bude  akčný 
plán obce. Starosta  vyzval poslancov ,aby postupne predkladali návrhy ,čo by sa malo v obci 
budovať.  K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.06/2015. 

 
V bode 8–rôzne neboli prejednávané žiadne príspevky.  
 
V bode 9 – diskusia : 
- starosta obce informoval poslancov o možnosti objednať letecké filmovanie obce pomocou 
bezpilotnej techniky tzv. dronom. Jednalo by sa o video o dĺžke cca 40 minút s komentárom. 
Cena by bola 300 €.  Poslanci informáciu vzali na vedomie, súhlasili s filmovaním obce. 
- poslanec Ján Barca upozornil na poškodený most pri  RD č.221, na bokoch je podmytý 
a môže dôjsť k prevaleniu, treba to riešiť s družstvom, ktoré túto cestu najviac využíva. 
 
10. bod programu – schválenie uznesení   
 

A/ uznesenie č. 01/2015:   - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  ,  uznesenie bolo schválené 
B/ uznesenie č. 02/2015:   - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  ,  uznesenie bolo schválené 
C/ uznesenie č.  03/2015: - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  ,  uznesenie bolo schválené 
D/ uznesenie č.  04/2015: - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  ,  uznesenie bolo schválené 
E/ uznesenie č.  05/2015: - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  ,  uznesenie bolo schválené 
F/ uznesenie č.  06/2015: - 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 2015. 
 
Overovatelia:         Ján Barcaj      Jozef Olah  
Zapísala :               Oľga Michálková.                                                                     
                   Ing. Anton Fiala 
                                                                    starosta obce Osuské 
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Zápisnica 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.05. 2015 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní poslanci :  Helena Bojnanská  , Mgr.Leona Režnáková ,    Miroslav Křupala ,  
                                  Jozef   Olah , Štefan Wirth 
Ospravedlnili sa :    Ján Barcaj , Viliam Harasník , 
Overovatelia:          Helena Bojnanská  ,  Miroslav Křupala 
Program:  
 1. Otvorenie zasadnutia   
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice , kontrola plnenia uznesení, odpovede na 

dotazy poslancov 
 3. Odpredaj pozemku p.č.1001  
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku p.č.1078/2 
 5. Správa kontrolóra za rok 2014 
 6. Správa audítora a záverečný účet obce za rok 2014    
 7. Schválenie platu starostu v zmysle Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. 
 8. Návrh na spracovanie strategického dokumentu  
     „Plán rozvoja obce na roky 2014 – 2020“ 
 9. Rôzne 
10. Diskusia 
11.Schválenie uznesenia. 
12.Záver 
 
      Druhé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2015 otvoril 
a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov . Na základe zápisu v 
prezenčnej listine je prítomných 5 poslancov  . Ospravedlnili sa poslanci Ján Barcaj , Viliam 
Harasník. OZ je uznášania schopné.  Ospravedlnila sa aj hlavná kontrolórka obce pani Zuzana 
Císarová. Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s pracovným materiálom pred 
jednaním. Na pracovnej porade 18.5.2015 boli prejednané jednotlivé body programu za účasti 
starostu obce a poslancov  a hlavnej kontrolórky obce. Potom dal hlasovať o programe:  
 za hlasovalo: 5,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
 
V bode 2 programu starosta určil: 
-za overovateľov zápisnice poslancov  Helenu Bojnanskú  , Miroslava Křupalu 
-za zapisovateľku Oľgu Michálkovú  
Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 04.03.2015 do 
20.05.2015 . K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 07/2015. 
 
V bode 3 -  prejednali poslanci žiadosť pani Viery Harasníkovéj , trvale bytom  Osuské č.235  
o odkúpenie pozemku p.č.1001- ostatné plochy, o výmere 1101 m². Jedná sa o nehnuteľnosť 
,ktorá je vo vlastníctve obce Osuské v KÚ 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 pozemok p.č. 
1001 susedí s pozemkom 999/2 na ktorom je postavený rodinný dom č.235 , v ktorom. pani 
Viera Harasníková  trvale býva. . Pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok so stavbou č.235, sú  oplotené, tvoria jeden celok  ,   pozemok p.č. 1001 
je používaný ako dvor a vjazd z miestnej komunikácie k rodinnému domu  č. 235 a pre iného 
žiadateľa je nevyužiteľný. Kupujúca  uhradí všetky poplatky spojené s vypracovaním 
kúpnopredajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 
Zámer odpredaja bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce od 5.3. do 
19.3.2015. Bol vypracovaný znalecký posudok. Všeobecná hodnota je  4,54 €/m2 , spolu 1101 
m2 za 4998,54€ .K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.08/2015.  
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V bode 4 – prejednali poslanci žiadosť pána Sergeja Kopčáka ,  Osuské č.231 o odkúpenie  
časti pozemku reg.„C“ , LV č.657  p.č. 1078/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria. 
Starosta obce  predložil k žiadosti nasledovné informácie: 
- pozemok p.č.1078/2 , na LV 657 v KÚ Osuské je  vedený ako zastavané plochy a nádvoria 
s účelom využitia - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a 
účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 
(ďalej len „komunikácia“). 
- uvedená komunikácia  tvorí prístupovú komunikáciu k pozemkom p.č.1068,1078/1 
- oddelením časti z pozemku p.č.1078/2 , ktorá je predmetom žiadosti , by bol znemožnený 
prístup majiteľom pozemkov p.č.1068 a 1074/1 z verejne prístupnej komunikácie na ich 
pozemky . Na základe uvedených skutočností poslanci  s predajom nesúhlasili. K uvedenému 
bodu prijali návrh uznesenia č.09/2015.  
 
V bode 5 – prečítal starosta obce predniesla  správu kontrolóra za rok 2014.Správa v písomnej 
podobe bude ako príloha k zápisnici.K správe neboli doplňujúce otázky , uvedenému bodu 
poslanci prijali návrh uznesenia č.10/2015.  
 
V bode 6– programu: 
a/ starosta obce  zoznámil poslancov so správou audítora  za rok 2014 .Zoznámil poslancov 
s obsahom auditu a s výrokom audítora za rok 2014. K uvedenému bodu prijali návrh 
uznesenia č.11/2015. 
b/ poslanci prerokovali  „Záverečný účet obce za rok 2014“. Návrh bol zverejnený na úradnej 
tabuli obce dňa 4.5.2015. Hlavná kontrolórka obce pani Zuzana Císarová predložila písomné  
„Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu“. s odporučením schváliť celoročné 
hospodárenie obce bez výhrad. Prebytok hospodárenia obce za rok 2014 bol 6660,37 €. 
K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.12/2015. 
c/ starosta obce predložil návrh použitie prebytku za rok 2014 vo výške  6660,37 €, 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.13/2015. 
d/starosta obce predložil návrh na použitie rezervného fondu na financovanie  
rekonštrukčných prác na budovách, zariadeniach a miestnych komunikáciách v majetku obce 
a na splácanie úveru. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.14/2015. 
 V bode 7 - obecné zastupiteľstvo prerokovalo v zmysle § 3 , Z. NR SR č. 253/1994 Z. z. plat 
starostu a rozhodlo určiť starostovi  na rok 2015 základný plat  vo výške 1416,-€. 
Výpočet: 
- 858 ,- €  - priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014  
- 1,65   -  koeficient pre výpočet v zmysle § 4 , Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z 
   pre obce   od 500-1000 obyvateľov 
- výpočet:  1,65 x 858= 1415,70 €  → 1416,- €  
K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.15/2015. 
V bode 8 – starosta obce zoznámil poslancov , so stavom spracovania Programu rozvoja  
obce na roky 2014-2020.V súčasnosti je pripravená anketa pre občanov obce. Anketové 
lístky  budú doručené do každej domácnosti. Po vyplnení ich občania môžu vhodiť do 
schránky na budove obecného úradu. Podnety z ankety budú zapracované do programu obce.  
K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.16/2015. 

 
V bode 8–rôzne neboli prejednávané žiadne príspevky.  
 
V bode 9 – diskusia : - neboli žiadne diskusné príspevky. 
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V bode 10.  programu boli  schválené uznesenia:  
 

A/ uznesenie     č.07/2015:  - za :  5 , proti:  0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
B/ uznesenie     č.08/2015:  - za :  5 , proti:  0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
C/ uznesenie     č.09/2015: - za :  5 , proti:   0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
D/ uznesenie     č.10/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
E/ uznesenie     č.11/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
F/ uznesenie     č.12/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
G/ uznesenie     č.13/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
H/ uznesenie     č.14/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
CH/ uznesenie  č.15/2015: - za :  5 , proti:  0  ,    zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 
I/ uznesenie     č. 16/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 

       Týmto bol program jednania vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 
 ukončil  druhé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2015. 
 
 
Overovatelia:     Helena Bojnanská.            Miroslav Křupala 
 
Zapísala :     Oľga Michálková  
                                                                                               Ing. Anton Fiala 
                                                                      starosta obce Osuské 
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Zápisnica 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 08. 2015 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní poslanci :  Helena Bojnanská  , Ján Barcaj , Viliam Harasník , 
                                   Mgr. Leona Režnáková , Miroslav Křupala , Štefan Wirth 
                                    
Ospravedlnil sa :    Jozef   Olah, 
Overovatelia:          Viliam Harasník ,  Štefan Wirth 
Program:  
 1. Otvorenie zasadnutia   
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice , kontrola plnenia uznesení, odpovede na 

dotazy poslancov 
 3. Návrh na zverejnenie zámeru odpredaja pozemku  p. č. 1041 
 4. Prejednanie návrhu na úpravu rozpočtu    
 5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 6. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015 
 7. Rôzne 
 8. Diskusia 
 9. Schválenie uznesenia. 
10.Záver 
 
      Tretie riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2015 otvoril 
a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov . Na základe zápisu v 
prezenčnej listine je prítomných 6 poslancov  . Ospravedlnil sa poslanec Jozef Olah. OZ je 
uznášania schopné.  Ospravedlnila sa aj hlavná kontrolórka obce pani Zuzana Císarová. 
Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s pracovným materiálom pred jednaním. 
Na pracovnej porade 10.8.2015 boli prejednané jednotlivé body programu za účasti starostu obce 
a poslancov  a hlavnej kontrolórky obce. Na základe záverov pracovnej porady predložil starosta 
obce návrh doplniť do bodu 7.- rôzne: 
a/ návrh na vyslovenie súhlasu so zaradením KÚ obce do programu pozemkových úprav 
Dal hlasovať o doplnení  uvedeného bodu , za hlasovalo: 6,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
b/ prejednanie žiadosti obce Hlboké o spoluprácu pri výstavbe poľnej cesty  
Dal hlasovať o doplnení  uvedeného bodu , za hlasovalo: 6,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
Potom dal hlasovať o programe s doplnenými bodmi:  za hlasovalo: 6,  proti hlasovalo:  0 ,  
zdržal sa:  0. 
 
V bode 2 programu starosta určil: 
-za overovateľov zápisnice poslancov  Viliama Harasníka ,  Štefana Wirtha 
-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  
Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 20.05.2015 do 
12.08.2015 . K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 17/2015. 
 
V bode 3 – poslanci vyslovili súhlas so zverejnením zámeru odpredaja majetku obce - 
pozemok p.č.1041- zastavané plochy a nádvoria , o výmere 187 m² v  k.ú. Osuské, žiadateľke 
pani Ing. Alene Kovačičovej , trvale bytom  Sotinská č.1345/23 ,90501 Senica .  Odpredaj 
uskutočniť v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 
písmeno :  - e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa 
je skutočnosť, že pozemok  p.č. 1041 susedí s pozemkom  p.č.1042/1 ,ktorého 
spoluvlastníčkou je žiadateľka. Pozemky užíva , sú  oplotené a tvoria jeden celok  .  
     Kupujúca  uhradí všetky poplatky spojené s vypracovaním znaleckého posudku a poplatky 
spojené s vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností. Zámer odpredaja sa zverejní na úradnej tabuli obce a na web stránke obce. K 
uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.18/2015.  
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V bode 4 – poslanci prejednali návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1/2015. K 
uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.19/2015.  
 
V bode 5 – starosta obce oboznámil poslancov s pripravovanou rekonštrukciou verejného 
osvetlenia. Predpokladaná cena je cca 20 000,- € . Časť  vo výške 15000,- bude financovaná 
z dotácie  z MFSR, zvyšok bude financovaná z rezervného fondu. V súčasnosti prebieha proces 
výberu dodávateľa. Predpokladaný termín realizácie je v  mesiacoch september, október. 
K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.20/2015.  
 
V bode 6 – sa poslanci oboznámili s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 
2.polrok 2015. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.21/2015.  

 
V bode 7–rôzne boli prerokované nasledovné príspevky: 
 a/ starosta obce  zoznámil poslancov s informáciou o príprave pozemkových úprav v KÚ 
Osuské. Poslanci informáciu vzali na vedomie a súhlasili so zaradením obce do programu 
pozemkových úprav v KU Osuské. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.22/2015. 
b/ starosta obce  zoznámil poslancov s obsahom listu od  starostu obce Hlboké,  v ktorom 
žiada o spoluprácu pri dobudovaní časti poľnej cesty.  K uvedenému bodu poslanci prijali 
návrh uznesenia č.23/2015. 
 
V bode 8 – diskusia : - neboli žiadne diskusné príspevky. 
 
 
V bode 9 boli  schválené uznesenia:  
 

A/ uznesenie     č.17/2015:  - za :  6 , proti:  0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
B/ uznesenie     č.18/2015:  - za :  6 , proti:  0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
C/ uznesenie     č.19/2015: - za :  6 , proti:   0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
D/ uznesenie     č.20/2015: - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
E/ uznesenie     č.21/2015: - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
F/ uznesenie     č.22/2015: - za :  6 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
G/ uznesenie     č.23/2015: - 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 2015. 
 
Overovatelia:     Viliam Harasník       Štefan Wirth 
 
Zapísala :           Jaroslava Černeková 
                                                                      
                              Ing. Anton Fiala 
                                                                                                      starosta obce Osuské 
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Zápisnica 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.11. 2015 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní poslanci :  Helena Bojnanská  , Ján Barcaj , Viliam Harasník , 
                                   Mgr. Leona Režnáková , Miroslav Křupala ,  
                                    
Ospravedlnil sa :    Jozef   Olah , 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. 1041 
 4. Prejednanie návrhu na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2/2015    
 5. Zmluva o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne    

komunikácie a účelové komunikácie 
 6. Program rozvoja obce na roky 2015-2020 
 7. Prejednanie žiadosti na prevádzkovanie terminálu na videohry. 
 8. Rôzne 
 9. Diskusia 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver 
 
      Štvrté riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2015 otvoril 
a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov . Na základe zápisu v 
prezenčnej listine je prítomných 5 poslancov  . Ospravedlnili sa poslanci Jozef Olah a Štefan 
Wirth. OZ je uznášania schopné.  Ospravedlnila sa aj hlavná kontrolórka obce pani Zuzana 
Císarová. Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s pracovným materiálom pred 
jednaním. Na pracovnej porade 9.11.2015 boli prejednané jednotlivé body programu za účasti 
starostu obce a poslancov  .  
    Na základe záverov pracovnej porady predložil starosta obce návrh: 
   
a/ zrušenie bodu 6 programu 
Dal hlasovať  , za hlasovalo: 5,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
 
b/ doplniť do bodu 8.- rôzne: 
- návrh na určenie komisií k vykonaniu fyzickej inventarizácie majetku obce 
Dal hlasovať o doplnení  uvedeného bodu : za hlasovalo: 5,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
- návrh na jednorázový príspevok pre narodené dieťa v roku 2015 a pre rok 2016  , ktoré má 
trvalý pobyt    v obci Osuské  vo výške 50,- €  
Dal hlasovať o doplnení  uvedeného bodu : za hlasovalo: 5,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0 
Potom dal hlasovať o upravenom programe: za hlasovalo: 5, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 
 
V bode 2 programu starosta určil: 
-za overovateľov zápisnice poslancov  : Helenu Bojnanskú  , Jána Barcaja 
-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  
Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 12.08.2015 do 
11.11.2015 . K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 24/2015. 
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V bode 3 – poslanci prejednali žiadosť o odpredaja majetku obce - pozemok p.č.1041- 
zastavané plochy a nádvoria , o výmere 187 m² v  k.ú. Osuské, žiadateľke pani Ing. Alene 
Kovačičovej , trvale bytom  Sotinská č.1345/23 ,90501 Senica .Zámer odpredaja bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce od 17.8 do 31.8.2015. Poslanci sa 
oboznámili so znaleckým posudkom , určili cenu 4,60 € / m2, celkom 860,20 €  a poverili 
starostu obce k podpisu kúpno predajnej zmluvy. Odpredaj uskutočniť v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno :  - e) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok  p.č. 
1041 susedí s pozemkom  p.č.1042/1 ,ktorého spoluvlastníčkou je žiadateľka. Pozemky                                              
užíva , sú  oplotené a tvoria jeden celok. Pre obec je pozemok navyužiteľný. Kupujúca  uhradí 
všetky poplatky spojené s vypracovaním znaleckého posudku a poplatky spojené 
s vypracovaním kúpnopredajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností.. K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.25/2015.  
  
V bode 4 – poslanci prejednali návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.2/2015. K 
uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.26/2015.  
 
V bode 5 – poslanci prejednali návrh  Zmluvy o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne    komunikácie a účelové komunikácie  s mestom Senica a vyslovili súhlas 
s uzatvorením zmluvy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.27/2015.  
 
V bode 6 – zrušený 
 
V bode 7– poslanci prejednali žiadosť  firmy MGS GAME s.r.o., spol.s r.o. o súhlas s 
umiestnením  stávkového terminálu pre videohry na území obce Osuské - v prevádzke  
pohostinstvo FLASH ,Výhony 37, 90612 Osuské. Obec udeľuje súhlas  v zmysle 
Z.č.171/2005, §21, odst.3  . K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.29/2015.  
 
V bode 8–rôzne boli prerokované nasledovné príspevky: 
a/ komisie 
- na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov  v zmysle ustanovení  § 29,30 zákona  
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve .  
Ústredná inventarizačná komisia: Komisia pre obecný úrad ,dom smútku: 
Predseda: Miroslav Křupala Predseda:   Štefan Wirth  
Členovia: Jaroslava Černeková 
                Oľga Michálková 

 Členovia:   Jozef Olah 
                  Marcel Herasimov 

Komisia pre kultúrny dom , spoločenský klub:   
Predseda:   Ján Barcaj 
Členovia:   Helena Bojnanská  ,  
                  Erika Černeková 

 

Základná škola s materskou školou  
Predseda  Mgr.Leona Režnáková 
Členovia: Miriam Halabrínová Martina Králiková 
                Mgr.Dana Jamrichová Zdenka Pavlíková 
                Anna Varcholová Dana Adámková 
Termín vykonania inventarizácie:    od.10.12. do 31.12.2015 
- komisiu na vyradenie prebytočného majetku obce: 
 Predseda:  Viliam Harasník   
 Členovia:   Jaroslava Černeková    ,  Mgr.Ivana Bucalová 
 Spracovanie záznamu a ocenenie : do 4.12.2015 
 Termín vyradenia prebytočného majetku:  do 10.12.2015 
  K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.28/2015. 
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b/ návh na jednorázový príspevok pre narodené dieťa v roku 2015, 2016  , ktoré má trvalý 

pobyt    v obci Osuské  vo výške 50,- € . 
K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.30/2015 
 
 
V bode 9 – diskusia : 
a/poslankyňa Helena Bojnanská – el .sporák v KD je nefunkčný, zabezpečiť opravu   
b/poslanec Miroslav Krupala – kontrolné skupiny PO – keď sa bude vydávať občasník, dať tam 
príspevok aké má každý občan povinnosti. 
                                              -či je možné pridať svietidla verejného osvetlenia 
c/ starosta obce – v obci  , aj v osade Rásnik boli vymenené všetky pôvodné svietidlá za nové 
LED svietidlá celkom 81 ks , spotreba elektrickej energie na VO sa zníži o 60% .V Rásniku bolo 
pridané jedno a v obci štyri , bolo doobjednaných ďalších 5 a tie budú postupne doplnené podľa 
požiadaviek občanov.  
                        - informoval o ponuke spoločnosti Saport Consulting s.r.o spracovať žiadosť na 
čerpanie dotácie na základe výzvy z PRV. Po kalkulácii by náklady na podanie žiadosti, externý 
manažment a verejné obstarávanie predstavovali náklady cca 8300,-€ . Je to bez záruky, že bude 
projekt úspešný .V súčasnosti obec nemá prostriedky na financovanie tohto projektu. 
 
V bode 10 boli  schválené uznesenia:  
 

A/ uznesenie     č.17/2015:  - za :  6 , proti:  0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
B/ uznesenie     č.24/2015:  - za :  5 , proti:  0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
C/ uznesenie     č.25/2015: - za :  5 , proti:   0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
D/ uznesenie     č.26/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
E/ uznesenie     č.27/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
F/ uznesenie     č.28/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
G/ uznesenie     č.29/2015: - za :  5 , proti:   0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
H/ uznesenie     č.30/2015: - za :  5 , 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 2015. 
 
Overovatelia:     Helena Bojnanská   Ján Barcaj.  
 
Zapísala :           Jaroslava Černeková.   
                                                                      
                    Ing. Anton Fiala 
                                                                                                      starosta obce Osuské 
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Zápisnica 
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12. 2015 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prítomní poslanci :  Helena Bojnanská  , Ján Barcaj , Viliam Harasník , Jozef   Olah , 
                                   Mgr. Leona Režnáková , Miroslav Křupala , 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. Rozpočet obce na rok 2016-2018   
 4. Program rozvoja obce na roky 2015-2020 
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných 

nosičov informácií na území obce Osuské. 
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa  na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole  
8.  Rôzne 
9.  Diskusia 
10. Schválenie uznesenia. 
11. Záver 
 
      Piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2015 otvoril a viedol 
starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov  a hlavnú kontrolórku obce pani 
Zuzanu Císarovú. Na základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných 7 poslancov  . OZ je 
uznášania schopné.   Poslancom bol doručený písomne návrh programu aj s pracovným 
materiálom pred jednaním. Na pracovnej porade 7.12.2015 boli prejednané jednotlivé body 
programu za účasti starostu obce a poslancov .  
    Na základe záverov pracovnej porady predložil starosta obce návrh prejednať v bode 8 rôzne 
a/ správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 1.polrok 2015 
Dal hlasovať  , za hlasovalo: 7,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
b/ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2016 
Dal hlasovať: za hlasovalo: 7,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
c/ zrušenie VZN č.3/2008 – trhové miesto 
Dal hlasovať: za hlasovalo: 7,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
d/podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie: 7 – 

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach , podopatrenie: 7.2 – Podpora na 
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie– 
Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov na projekt – Rekonštrukcia chodníkov na ul. E. Lehockého. 

Dal hlasovať: za hlasovalo: 7,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
e/  úprava platu starostu na mesiac december  
Dal hlasovať: za hlasovalo: 7,  proti hlasovalo:  0 ,  zdržal sa:  0. 
 
Potom dal hlasovať o upravenom programe: za hlasovalo: 7, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 
 
V bode 2 programu starosta určil: 
-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Jozef Olah , Mgr. Leona Režnáková 
-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  
Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 11.11.2015 do 
09.12.2015. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 31/2015. 
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V bode 3 – návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017,2018 bol zverejnený 
na úradnej tabuli obce a na web stránke obce 22.11.2015. Poslanci obdržali návrh v písomnej 
forme a boli s obsahom zoznámení na pracovnej porade 7.12.2015. K obsahu neboli doručené 
návrhy na doplnenie alebo úpravu. Hlavná kontrolórka spracovala stanovisko k rozpočtu 
a doporučuje  obecnému zastupiteľstvu rozpočet schváliť tak ako bol navrhnutý 
K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.32/2015.  
  
V bode 4 – na základe predloženého návrhu  a po doplnení finančnej časti poslanci schválili 
PHSR obce na roky 2015-2020.K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.33/2015. 
 
V bode 5 – poslanci prejednali návrh VZN č.2/2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov 
a iných nosičov informácií na území obce Osuské . VZN rieši zásady pre umiestňovanie 
a vylepovanie plagátov v obci. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke 
obce 18.11.2015. K obsahu neboli doručené návrhy na doplnenie alebo úpravu. K uvedenému 
bodu prijali poslanci návrh uznesenia č.34/2015.  
 
V bode 6 – poslanci prejednali návrh VZN č. 3/2015o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh obsahuje oproti roku 2015 
dve zmeny a to ,zmenu poplatku za TKO z 17,52 € na 18,25 €/ osobu .Nový poplatok je  za 
zber drobných stavebných odpadov. Poplatok je stanovený v zmysle novely zákona o 
odpadoch. Rozsah poplatku je od 0,015-0,078 €/kg. V návrhu je 0,025 € za kilogram 
drobných stavebných odpadov. Ostatné ustanovenia sú rovnaké ako boli vo VZN 
3/2014.Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce 20.11.2015. K obsahu 
neboli doručené návrhy na doplnenie alebo úpravu. K uvedenému bodu prijali poslanci návrh 
uznesenia č.35/2015.  
 
V bode 7– poslanci prejednali návrh VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa  na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.- podľa zákona č. 245/2008 Z z. o 
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   obec ako zriaďovateľ školy 
určí všeobecne záväzným nariadením miesto a čas zápisu detí na plnenie školskej dochádzky. 
V návrhu  VZN je to upresnené v zmysle hore uvedeného zákona. Návrh bol zverejnený na 
úradnej tabuli a na web stránke obce 23.11.2015. K obsahu neboli doručené návrhy na 
doplnenie alebo úpravu. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.36/2015.  
 
V bode 8–rôzne boli prerokované nasledovné príspevky: 
a/ hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2015.Zo strany 
poslancov neboli k uvedenému dokumentu pripomienky.  K uvedenému bodu  prijali návrh 
uznesenia č.37/2015. 
b/ hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016.K obsahu neboli 
doplňujúce návrhy. K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č.37/2015 
c/ starosta obce oboznámil poslancov s obsahom protokolu o vykonaní previerky Okresnej 
prokuratúry Senica č. Pd 91/15/2205-4. Preverované bolo  VZN č. 3/2008 o trhovom mieste. 
Na základe záverov previerky navrhol zrušiť uvedené VZN a spracovať nové. Návrh nového 
VZN pripraví  komisia pre riešenie sťažností a verejného poriadku do nasledujúceho 
zasadania obecného zastupiteľstva. K uvedenému bodu  prijali návrh uznesenia č.38/2015. 
d/  starosta obce predložil návrh na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z PRV na projekt – Rekonštrukcia chodníkov na ul. E. Lehockého obojstranne od 
obecného úradu po č.d105. Maximálna výška dotácie je 100000,-€. Projektová dokumentácia 
je spracovaná  a podľa predbežných kalkulácií by sa z uvedenej sumy dal projekt zrealizovať. 
Termín podania žiadosti je do 9.3.2016. Predtým musí byť ukončené verejné obstarávanie ,na 
základe výsledku bude spracovaná žiadosť. K uvedenému bodu poslanci prijali návrh 
uznesenia č.39/2015. 
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e/ zástupca starostu predložil návrh na úpravu platu starostu .Navrhol upraviť plat starostovi 
na obdobie december 2015 o 50%, t. j. na 2124,-€. Poslanci s návrhom súhlasili . 
K uvedenému bodu poslanci prijali návrh uznesenia č. 40/2015. 
 
V bode 9 – diskusia : 
- starosta informoval o dokončení rekonštrukcie verejného osvetlenia a o zhotovení osvetlenia 
v čakární na autobusovej zastávke. Oznámil, že vianočný koncert sa uskutoční 19.12. t.j. v 
sobotu o 15,00 na námestí. 
   
V bode 10 boli  schválené uznesenia:  
 

A/ uznesenie     č.31/2015:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
B/ uznesenie     č.32/2015:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
C/ uznesenie     č.33/2015: - za :  7 , proti: 0  , zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
D/ uznesenie     č.34/2015: - za :  7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
E/ uznesenie     č.35/2015: - za :  7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
F/ uznesenie     č.36/2015: - za :  7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
G/ uznesenie     č.37/2015: - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
H/ uznesenie     č.38/2015: - za : 7,  proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
CH/ uznesenie  č.39/2015: - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
I/ uznesenie     č.40/2015: - za :  7 , proti: 0  ,   zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 
 

       Týmto bol program jednania vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, 
zaželal všetkým pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov a  ukončil  piate riadne 
zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2015. 
 
Overovatelia:     Jozef Olah       Mgr.Leona Režnáková. 
 
Zapísala :           Jaroslava Černeková                                                                       
          
                                                             Ing. Anton Fiala 
                                                                                                      starosta obce Osuské 
 
 


