
    

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.02. 2016 

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

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

                                   Mgr. Leona Režnáková , Miroslav Křupala , Štefan Wirth, 

Ospravedlnený :       Viliam Harasník , 

Overovatelia:            Miroslav Křupala , Štefan Wirth 

 

Program:  

 1. Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3. VZN 01/2016  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 

obce Osuské 

 4. Návrh dohody o zriadení spoločného hasičského a záchranného zboru 

 5. Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016. 
 6. Rôzne 

 7 Diskusia 

 8. Schválenie uznesenia. 

 9. Záver 

 

      Prvé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2016 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 6 poslancov . 

Ospravedlnil sa poslanec Viliam Harasník. OZ je uznášania schopné.   Poslancom bol doručený 

písomne návrh programu aj s pracovným materiálom pred jednaním. Na pracovnej porade 

15.2.2016 boli prejednané jednotlivé body programu za účasti starostu obce a poslancov .  

    Na základe záverov pracovnej porady predložil starosta obce návrh prejednať v bode 6 rôzne 

a/ žiadosť Daniela Lukáča o odkúpenie budovy č.168 

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

b/ žiadosť Jozefa Mihaloviča ml. o zníženie nájomného v budove č.282 - sýpka 

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

 

Potom dal hlasovať o upravenom programe: za hlasovalo: 6, proti hlasovalo: 0 , zdržal sa:  0. 

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Miroslav Křupala , Štefan Wirth 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 09.12.2015 do 

17.02.2016. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 01/2016. 

V bode 3 – poslanci prejednali návrh VZN č.1/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste obce Osuské. VZN určuje  podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste obce  Osuské,  povinnosti fyzických a 

právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb .Ttrhové miesto je určené pred 

č.161 – plocha vedľa parkoviska na námestí . Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a na web stránke obce 4.2.2016. K obsahu neboli doručené návrhy na doplnenie alebo úpravu. 

K uvedenému bodu prijali poslanci návrh uznesenia č.02/2016.  

V bode 4 – poslanci prejednali návrh dohody o zriadení spoločného hasičského a záchranného 

zboru medzi obcou Jablonica a obcou Osuské . Dohoda by bola uzatvorená v zmysle 

z 314/2001 – zákon o ochrane pred požiarmi, obec by prispievala  čistkou 500,-€ za rok. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.03/2016. 

V bode 5 – poslanci prejednali návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016. 

V rozpočte na rok 2016 je na dotácie vyčlenených 1400 €.  
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Organizácia Dotácia  v  € 

Poľovnícke združenie                                    150 ,- 

Únia žien                                                    150,- 

Futbalový klub TJ Družstevník                500 ,-  

OZ Rómov Budúcnosť      150 ,- 

Jednota dôchodcov  200 ,- 

Individuálne dotácie ,rezerva                                     250 ,- 

Spolu 1400 ,- 

 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.04/2016. 

 

V bode 6 – rôzne boli prerokované nasledovné príspevky: 

 

a/ Žiadosť pána Daniela Lukáča o odkúpenie budovy č 168-kopia žiadosti je prílohou 

zápisnice. Budovu má v prenájme od apríla 2012  a mal by záujem o jej odkúpenie. V žiadosti 

uvádza , že v budove chce rozšíriť služby pre občanov obce . Budova na takéto rozšírenie 

nevyhovuje a  je potrebné urobiť opravy – výmena okien, dverí, rekonštrukcia žumpy, 

strechy, rozvody teplej vody, kanalizácie a kúrenie. Keďže sa jedná o veľkú investíciu  mal by 

záujem ju realizovať ako vlastník budovy a nie ako nájomca. Starosta obce poslancom 

vysvetlil aký je postup pri odpredaji majetku obce v zmysle z.č138/1991 Zb.-o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. Poslanec Miroslav Křupala sa vyjadril ,že majetok by sa nemal 

predávať ,radšej budovu opraviť a ďalej prenajímať. K uvedenému názoru sa postupne 

priklonili aj ostaný poslanci. Starosta obce im vysvetlil, že v rozpočte na rok 2016 nie sú 

finančné prostriedky vyčlenené na takúto rozsiahlu opravu tejto budovy. Nakoniec sa dohodli, 

že stavebná komisia v spolupráci so starostom obce pripravia  do nasledujúceho jednania 

návrh ako sa s budovou naloží a potom sa rozhodne o žiadosti pána Daniela Lukáča . K 

uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.05/2016. 

 

b/ Žiadosť pána Jozefa Mihaloviča o zníženie nájomného za budovu č.282-sýpka. Kopia 

žiadosti je prílohou zápisnice. Starosta im prečítal obsah žiadosti .Poslanci sa dohodli na 

znížení nájomného na 100,- €/mesiac od 1.3.2016. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.06/2016. 

 

V bode 7– diskusia 

- starosta obce oboznámil poslancov ako dopadla fašiangová sobota 30.1.2016,jediným 

nedostatkom bola slabá účasť občanov obce na večernom programe . 

   

V bode 8 boli  schválené uznesenia:  

 

A/ uznesenie     č.01/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

B/ uznesenie     č.02/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

C/ uznesenie     č.03/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

D/ uznesenie     č.04/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

E/ uznesenie     č.05/2016: - za :  6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

F/ uznesenie     č.06/2016:  - 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 2016. 

 

Overovatelia:     Miroslav Křupala                   Štefan Wirth  

Zapísala :           Jaroslava Černeková  

                                                                   

                                                                                               Ing. Anton Fiala 

                                                                                                      starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.05. 2016 

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

 

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

                                   Mgr. Leona Režnáková , Miroslav Křupala , Štefan Wirth, 

Overovatelia:            Ján Barcaj , Helena Bojnanská 

Program:  

 

 1. Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3. Správa kontrolóra za rok 2015 

 4. Správa audítora a záverečný účet obce za rok 2015    

 5. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1/2016 

 6. Rôzne 

 7. Diskusia 

 8. Schválenie uznesenia. 

 9. Záver 

 

      Druhé riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2016 otvoril 

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

prezenčnej listine je prítomných 7 poslancov . Ospravedlnila sa hlavná kontrolórka obce pani 

Zuzana Císarová. OZ je uznášania schopné.   Poslancom bol doručený písomne návrh programu 

aj s pracovným materiálom pred jednaním. Na pracovnej porade 09.05.2016 boli prejednané 

jednotlivé body programu za účasti starostu obce a poslancov a kontrolórky obce.  

    Na základe záverov pracovnej porady predložil starosta obce návrh prejednať v bode 6 rôzne 

- návrh na vykonanie rekonštrukčných prác na budove č.168 

- návrh na zakúpenie kosačky s pojazdom 

Dal hlasovať  za doplnenie programu, 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  :  Jána Barcaja , Helenu Bojnanskú 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 17.02.2016 do 

11.05.2016: 

- boli zrealizované zmluvy s DHZ Jablonica a zmluva na odpredaj pozemku p.č .1041, 

-oprava a obnova náterov na bránach v cintoríne, oprava oplotenia ZŠ s MŠ Osuské, 

- úprava trávnatej plochy futbalového ihriska, nakúpený bol materiál na nové striedačky a opravu 

oplotenia, jarný orez stromov, 

 K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 07/2016. 

V bode 3 – poslanci prejednali návrh Správu kontrolóra za rok 2015.So správou zoznámila 

poslancov kontrolórka na pracovnej porade 9.5.2016. K obsahu správy neboli zo strany 

poslancov dotazy . K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.08/2016.  

V bode 4 – poslanci prejednali  správu audítora za rok 2015 a záverečný účet obce za rok 

2015. S obsahom správy zoznámil poslancov starosta obce. Uvedenú informáciu vzali na 

vedomie. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.09/2016. 

V ďalšej časti starosta obce poslancov zoznámil so záverečným účtom obce za rok 2015. 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. 

Kontrolórka spracovala stanovisko k záverečnému účtu a doporučuje obecnému 

zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce za rok 2015 s výrokom „celoročné hospodárenie 

bez výhrad“. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.10/2016. 
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Prebytok hospodárenia za rok 2015 bol vo výške  19284,99 EU .O použití prebytku 

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

2015, 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.11/2016. 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.12/2016. 
V bode 5 – predložil starosta obce návrh na úpravu rozpočtu č1/2016 návrh na poskytnutie 

dotácií z rozpočtu obce na rok 2016. Upravuje sa príjmová a výdajová časť o transfér na register 

adries a transfér na školu v prírode celkom o 3111,-€. Rozočtové opatrenie je v prílohe zápisnice. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.13/2016. 

V bode 6 – rôzne boli prerokované nasledovné príspevky: 

a/ návrh na  vykonanie rekonštrukčných prác na budove súp.č.168 v rozsahu - výmena okien, 

dverí a žumpy, predpokladané náklady 5500,- €. Starosta obce poslancov informoval, že bola 

zaslaná výzva na cenovú ponuku na okná a žumpu. Po doručení ponúk budú tieto za účasti 

poslancov vyhodnotené a následne bude vybraný dodávateľ. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.14/2016. 

b/ návrh na zakúpenie kosačky - pre potreby kvalitnejšieho a rýchlejšieho kosenia by bolo 

účelné zakúpiť novú kosačku. Najvhodnejšia je kosačka s mulčovačom. a pojazdom. Poslanci 

s návrhom súhlasili. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.15/2016. 

V bode 7– diskusia: 

- poslanec Miroslav Křupala tlmočil požiadavku občanov ulice E.Lehockého na 

obmedzenie prejazdu traktorov , 

-   poslankyňa  Mgr.Leona Režnáková požiadala o možnosť osadiť spomaľovacie prahy  

na ul.Dr.Ing.Janšáka a ul.E.Lehockého, 

- poslanec Viliam Harasník upozornil na neporiadok pri kontajneroch na odpad pri PD, 

- starosta obce odpovedal, že sú pripravené na osadenie fotopasce a uvedený priestor 

bude monitorovaný a zisteným osobám budú vyúčtované náklady na vývoz kontajnerov, 

   - starosta obce informoval poslancov ,že sa zúčastnil na techicko bezpečnostnej prehliadke 

Osuskej priehrady. Podľa vyjadrenia pracovníkov SVP ,š.p.OZ Bratislava. je stav havarijný, 

podložie hrádze je nestabilné. V súčasnosti sa pripravuje projekt na vyčíslenie nákladov na 

opravu a potom sa rozhodne o ďalšom postupe.  

V bode 8 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.07/2016:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.08/2016:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   C/ uznesenie     č.09/2016:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   D/ uznesenie     č.10/2016:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   E/ uznesenie     č.11/2016: - za :  7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   F/ uznesenie     č.12/2016:  - za : 7, proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   G/ uznesenie     č.13/2016:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   H/ uznesenie     č.14/2016:  - za : 7 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

CH/ uznesenie     č.15/2016:  - 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 2016. 

 

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 06.07. 2016 

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

 

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

                                   Mgr. Leona Režnáková ,  Štefan Wirth, 

 

Ospravedlnený :       Miroslav Křupala 

 

Overovatelia:            Viliam Harasník , Jozef   Olah 

 

Program:  

 1. Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   odpadmi na 

území obce Osuské 

 4. Rôzne 

 5. Diskusia 

 6. Schválenie uznesenia. 

 7. Záver 

 

      Tretie riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2016 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 6 poslancov . 

Ospravedlnila sa  poslanec Miroslav Křupala. OZ je uznášania schopné.   Poslancom bol 

doručený písomne návrh programu aj s pracovným materiálom pred jednaním. K programu 

neboli doplňujúce návrhy.  

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

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Viliam Harasník , Jozef   Olah 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 11.05.2016 do 

6.7.2016: 

- bola zakúpená kosačka s mulčovačom a pojazdom, 

- bol zrealizovaný výber dodávateľa na výmenu okien a dverí na budove s.č.163. 

- oprava a údržba miestneho rozhlasu, 

- bola vybetónovaná plocha pod garáž za budovou OÚ 

- priebežne podľa potreby je vykonávané kosenie a upratovanie verejných priestranstiev 

 K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 16/2016. 

 

V bode 3 – poslanci prejednali návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osuské. Návrh bol 

zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. Do dnešného dňa neboli doručené 

pozmeňujúce návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.17/2016.  

 

V bode 4 – rôzne –neboli žiadne príspevky 

 

V bode 5– diskusia: 

- starosta obce informoval o vyhodnotení súťaže ,Čistý chotár 2016“ a o festivale OZ 

Podhoran v Prietrži. Našu obec tam reprezentovali manželia Pavlovičovci s medovníkmi 

a v kultúrnom programe Osuská kapela. 
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V bode 6 boli  schválené uznesenia:  

 

   A/ uznesenie     č.16/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.17/2016:  - 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 2016. 

 

Overovatelia:     Viliam Harasník             Jozef Olah 

 

Zapísala :           Jaroslava Černeková.  

                                                                      

         . 

                                                             Ing. Anton Fiala 

                                                                                                      starosta obce Osuské 

 

 

Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.10. 2016 

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

 

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

Jozef   Olah ,  Mgr. Leona Režnáková    

Ospravedlnený :         Štefan Wirth    

Overovatelia:              Miroslav Křupala , Mgr. Leona Režnáková    

 

Program:  

 

 1. Otvorenie zasadnutia   

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

dotazy poslancov 

 3. Úprava rozpočtu na rok 2016 

 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 

 5. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

 6. Rôzne 

 7. Diskusia 

 8. Schválenie uznesenia. 

 9. Záver 

 

      Štvrté riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2016 otvoril 

a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala . Privítal prítomných poslancov  a riaditeľku ZŠ s MŠ 

pani Mgr. Ivanu Bucalovú.  . Na základe zápisu v prezenčnej listine je prítomných 6 poslancov . 

Ospravedlnila sa  poslanec Štefan Wirth   . 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 predložil doplňujúci návrh - do bodu rôzne, 

prejednanie žiadosti pána Borisa Vrábela o odkúpenie motorovej striekačky ZIGMUND. Dal 

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

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

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Miroslav Křupala , Mgr. Leona Režnáková    

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  



 7 

Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 6.7.2016 do: 

5.10.2016: 

- bola zakúpená a osadená plechová garáž za budovou OÚ, 

- bola zrealizovaná výmena okien a dverí na budove s.č.163. 

- v budove ZŠ s MŠ boli  vymaľované WC, šatne ,školský klub , kancelária v MŠ, telocvičňa, 

spojovacia chodba do ŠJ, v MŠ boli vymenené svietidlá - 17 ks, na budove boli vymenené 

vonkajšie svietidlá-8 ks , do šatne ZŠ bol zakúpený nový nábytok, boli vymenené 4 ks 

radiatory,  

- do domu smútku boli dodané nove lavice , 

- pri  KD bol postavený altánok a a namontované nove osvetlenie, 

- na verejnom osvetlení boli doplnené 4 ks svietidiel,  

-  priebežne podľa potreby je vykonávané kosenie a upratovanie verejných priestranstiev 

 K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 18/2016. 

V bode 3 – poslanci prejednali návrh na úpravu rozpočtu: 

-rozpočtové opatrenie starostu obce č.2/2016 - v súlade s ustanovením §14 Z.č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení a v súlade so 

Zásadami rozpočtového hospodárenia obce. Poslanci boli s obsahom zoznámení na pracovnej 

porade. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.19/2016 

- rozpočtové opatrenie č.3/2016 .Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. 

Poslanci boli s obsahom zoznámení na pracovnej porade. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.20/2016.  

V bode 4 – poslanci prejednali „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok“.Bol 

vyvesený na úradnej tabuli obce od 19.8.2016. Kontrolórke neboli doručené doplňujúce 

návrhy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.21/2016.  

V bode 5 – riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Ivana Bucalová prečítala poslancom „Správu 

o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2015/2016. Správa bola 

prejednaná a schválená  Radou školy dňa  20.9.2016. K správe neboli zo strany poslancov 

dotazy. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.22/2016.  

V bode 6 – starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Borisa Vrábela o odkúpenie 

motorovej striekačky ZIGMUND. Jedná sa o techniku  z 50.rokov,ktorá zostala po DHZ 

Osuské. V súčasnosti je uložená u DHZ Jablonica. Používajú ju na ukážky historickej 

techniky. Poslanci vyjadrili nesúhlas s odpredajom. K uvedenému bodu prijali návrh 

uznesenia č.23/2016.  

V bode 7– diskusia: 

- starosta obce informoval poslancov ,že spracoval a podal na Okresný úrad Trnava, odbor 

školstva, žiadosť o finančné prostriedky na odstránenie havarijnej situácie na streche ZŠ 

s MŠ. 

     - požiadal o spracovanie cenovej ponuky na kamerový systém v obci, predbežne na 5 kamier, 

po doručení ponuky predloží poslancom kalkuláciu na prejednanie. 

    V bode 8 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.18/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.19/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   C/ uznesenie     č.20/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   D/ uznesenie     č.21/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   E/ uznesenie     č.22/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   F/ uznesenie     č.23/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 

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

 ukončil  štvrté riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2016. 

Overovatelia:    Miroslav Křupala,                   Mgr. Leona Režnáková    

Zapísala :           Jaroslava Černeková.  

                                                                      

                       

                                                                                              Ing. Anton Fiala 

                                                                                                      starosta obce Osuské 
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                                                        Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.11. 2016 

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

 

Prítomní poslanci :  Helena Bojnanská  , Ján Barcaj ,  Miroslav Křupala    Jozef   Olah ,  

Mgr. Leona Režnáková    

 

Ospravedlnený :       Viliam Harasník  , 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.  Rozpočet na rok 2017-2019 

 4.  VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom    poplatku za komunálne         odpady 

a drobné stavebné odpady  

 5.  Určenie komisie na vykonanie dokladovej inventarizácie a komisie na vyradenie majetku 

za rok 2016 

 6.  Úprava rozpočtu na rok 2016,rozpočtové opatrenie č.4 

 7.  Rôzne 

 8.  Diskusia 

 9.  Schválenie uznesenia. 

10. Záver 

 

      Piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2016 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 5 poslancov . 

Ospravedlnili sa  poslanci Viliam Harasník a  Štefan Wirth   . OZ je uznášania schopné.  

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

Starosta predložil doplňujúci návrh - do bodu rôzne, poverenie pani Jaroslavy Černekovej 

k vykonávaniu finančnej kontroly.  

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

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

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Helena Bojnanská  , Ján Barcaj 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

Starosta informoval o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od  5.10.2016 do 

30.11.2016: 

- bolo vykonané kompletné čistenie kanalizácie v ZŠ s MŠ firmou BYTSERVIS 

- bola zrealizovaná montáž žalúzií  a výmena sietí proti hmyzu na  budove ZŠ s MŠ v časti 

školská jedáleň. 

- rekonštrukcia strechy  a montáž elektroinštalácie na sklade náradia vedľa OcÚ 

- rekonštrukcia žumpy pri budove č.168, 

-  priebežne podľa potreby je vykonávané upratovanie verejných priestranstiev, 

-  bola vykonaná revízia elektrorozvodov  v budove ZŠ s MŠ a inventarizácia materiálu CO, 

-  22.10. sa uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším stretnutie jubilantov, 

-  11.11. sme si pri pamätníku padlých pripomenuli medzinárodný deň padlých veteránov, 

-  17.11. ZŠ s MŠ v spolupráci s obcou zorganizovali 1.Osuské svetlonosenie, 

 K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 24/2016. 
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V bode 3 – poslanci prejednali rozpočet na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018, 

2019.  Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. Poslanci boli s obsahom 

rozpočtu zoznámení na pracovnej porade.  Hlavná kontrolórka spracovala stanovisko 

k rozpočtu a zoznámila s ním poslancov. Rozpočet odporúča obecnému zastupiteľstvu 

schváliť . 

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.25/2016.  

V bode 4 – poslanci prejednali návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom    

poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady. Bol vyvesený na úradnej tabuli 

a web stránke obce od 15.11.2016. Neboli doručené doplňujúce návrhy.  

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.27/2016.  

V bode 5 – v roku 2016 sa bude vykonávať dokladová inventarizácia, starosta obce predložil 

návrh na určenie  komisie k vykonaniu dokladovej inventarizácie za rok 2016 v zložení: 

Predseda:  Viliam Harasník 

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

a komisie na vyradeniu majetku v zložení: 

Predseda : Miroslav Křupala 

Členovia : Jaroslava Černeková , Helena Bojnanská , Štefan Wirth 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.28/2016.  

V bode 6 – poslanci prejednali návrh na úpravu rozpočtu:-rozpočtové opatrenie starostu obce 

č.4/2016 - v súlade s ustanovením §14 Z.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

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

Poslanci boli s obsahom zoznámení na pracovnej porade. 

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.26/2016. 

V bode 7 – predložil starosta obce návrh poveriť pani Jaroslavu Černekovú na 

vykonávanie základnej finančnej kontroly pred začatím, počas trvania a po ukončení 

finančnej operácie a vykonávaním administratívnej fin. kontroly na mieste v zmysle 

Vnútorného predpisu o finančnej kontrole č.1/2016.  

K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.29/2016. 

 V bode 8– diskusia: 

     - informoval poslancov , že na základe  ponuky začala firma RH-COM s.r.o. Jablonica 

montáž kamerového systému v obci, predbežne na 5 kamier, cena za dodávku a montáž  je 

1784,-€. Kamery budú nainštalované na budove OÚ, KD, pri veľkoobjemových kontajneroch 

a pri detskom ihrisku. 

    - starosta obce informoval poslancov, že adventný koncert bude v sobotu 17.12.2016 o 15,00 

na námestí ,vianočné koledy zaspievajú deti zo ZŠ s MŠ a Osuská kapela. 

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 

 V bode 8 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.24/2016:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.25/2016:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   C/ uznesenie     č.26/2016:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   D/ uznesenie     č.27/2016:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   E/ uznesenie     č.28/2016:  - za : 5 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   F/ uznesenie     č.29/2016:  - za : 5 , 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 2016. 

 

Overovatelia:     Miroslav Křupala,                   Mgr. Leona Režnáková  

Zapísala :           Jaroslava Černeková.  

                                                                      

         . 

                                                             Ing. Anton Fiala 

                                                                                                     starosta obce Osuské 
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Zápisnica 

z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12. 2016 

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

 

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

Jozef   Olah ,  Mgr. Leona Režnáková    

 

Ospravedlnený :       , 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.  Prejednanie návrhu BVS a.s. na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 4.  Rôzne 

 5.  Diskusia 

 6.  Schválenie uznesenia. 

 7. Záver 

 

      Šieste riadne zasadanie obecného zastupiteľstva( ďalej len „OZ“) v roku 2016 otvoril 

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

prezenčnej listine je prítomných 6 poslancov . Ospravedlnili sa  poslanec Štefan Wirth a hlavná 

kontrolórka Zuzana Císarová . OZ je uznášania schopné.  Poslancom bol doručený písomne 

návrh programu aj s pracovným materiálom pred jednaním. Zástupca starostu Miroslav Křupala 

predložil doplňujúci návrh v bode rôzne- úpravu platu starostu o 50 % na obdobie december 

2016 až február 2017.  

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

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

zdržal sa:  0.  

 

V bode 2 programu starosta určil: 

-za overovateľov zápisnice poslancov  :  Viliam Harasník, Miroslav Křupala 

-za zapisovateľku Jaroslavu Černekovú  

 V bode 3 – starosta obce poslancom prečítal návrh BVS ,a.s. Prešovská 48 ,82646 Bratislava, 

č.239/2016/Ol/F z 6.12.2016 , na prenájom časti pozemku p.č.596/1,diel 3,4 a p.č.596/2 ,diel 2,5 

,výmera 20,47 m2, na ktorom je armatúrna šachta ,ktorá je súčasťou stavby „Rozšírenie vodného 

zdroja Holdošov mlyn“. BVS navrhuje výšku nájomného 4,-€/m2 ,t.j. 81,88 na dobu 30 rokov. 

Poslanci s navrhovanou sumou nesúhlasili , odsúhlasili výšku nájomného 81,88 € na rok 

s jednorázovou  odplatou na celú dobu nájmu t.j. na 30 rokov  vo výške 2456,40 €.  

 K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia č.30/2016.  

V bode 4 rôzne  predložil zástupca starostu Miroslav Křupala návrh na úpravu platu starostu. 

Poslanci po diskusii k uvedenému návrhu súhlasili s navýšením platu starostovi o 50% na 

obdobie december 2016 až február 2017. K uvedenému bodu prijali návrh uznesenia 

č.31/2016. 

 V bode 5– diskusia: 

     -starosta informoval poslancov , že firma RH-COM s.r.o. Jablonica dokončila  montáž 

kamerového systému v obci, predbežne 5 kamier . Kamery sú nainštalované na budove OÚ, KD, 

pri veľkoobjemových kontajneroch a pri detskom ihrisku. 

     

Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 
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 V bode 6 boli  schválené uznesenia:  

   A/ uznesenie     č.30/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

   B/ uznesenie     č.31/2016:  - za : 6 , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  , uznesenie bolo schválené 

 

    

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

 ukončil  šieste riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2016. 

 

 

Overovatelia:     Miroslav Křupala,           Viliam Harasník  

   

Zapísala :           Jaroslava Černeková.  

                                                                      

                       

                                                                                              Ing. Anton Fiala 

                                                                                                     starosta obce Osuské 

  


