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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás v úvode nového roku čo najsrdečnejšie pozdravil a zároveň poďakoval za
spoluprácu, pomoc a za doterajšiu podporu. Rok 2015 je prvým rokom nového volebného obdobia . V mene
svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva Vám ďakujem za vyslovenú dôveru. Budeme sa snažiť
pokračovať v zveľaďovaní našej obce. Som Vám veľmi vďačný za každý prejav podpory , lebo bez nej si moje
fungovanie na poste starostu neviem predstaviť .Napriek tomu, že doba nie je jednoduchá, dokázali sme čeliť
mnohým nástrahám krízových časov. Som rád, že ste za posledné roky ocenili mnohé kroky vedenia našej
obce a chápete ich možno ako určitú samozrejmosť. Stačí sa však pozrieť vôkol na Slovensku a nie všade
všetky samozrejmé veci fungujú.
Verím, že rok 2015 bude rokom v ktorom sa nám podarí spoločnými silami urobiť všetko preto, aby sme
sa v Osuskom cítili dobre, aby Osuské bolo pre nás domovom, ktorý si budeme spoločnými silami
zveľaďovať. Chcel by som, aby rok 2015 bol rokom vzájomného pochopenia, tolerancie a spolupráce.
Zároveň, aby bol rokom, v ktorom si budeme navzájom pomáhať, ale na druhej strane budeme otvorene
poukazovať na všetko, čo narušuje naše vzájomné spolunažívanie, čo nám kazí vzhľad prostredia v ktorom
žijeme a chceme žiť.
Dovoľte mi, aby som Vám všetkým v mene svojom a v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva
zaželal v novom roku 2015 veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské

Novoročné prianie
Každý nový deň, týždeň, mesiac, rok je Božím darom, novou príležitosťou. Skúsme to všetci
takto vnímať, skúsme takto prežívať aj nový rok 2015.
Na Vianoce sme si pripomenuli, že Boh vstúpil do nášho času. Stal sa jedným z nás aby nás
vykúpil a ukázal nám cestu spásy. Urobil k nám prvý krok. Krok k nemu musíme už urobiť my sami.
Máme k tomu vždy reálnu príležitosť, lebo ubezpečuje všetky generácie, a teda aj nás, že je s nami až
do konca čias.
Prajem Vám všetkým, aby ste denne zakusovali toto Božie spoločenstvo a jeho lásku, k tomu
tiež potrebné zdravie a optimizmus, pokoj a porozumenie medzi najbližšími i všetkými, kde sa odvíja
náš každodenný život. Nech zmysluplne naplníme svoje malé či väčšie predsavzatia a priania, aby
sme čas, ktorý dostávame darom, prežili správne, múdro a nestratili večnosť.
Váš pán farár Pavol Böhm

Výsledky volieb
Dňa 15.novembra sa konali voľby do orgánov samosprávy obce Osuské.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov ......................498
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili volieb ...........................217 t. j. 43,57 %
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva .............................205
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce ..................................................206

Voľba starostu
Ing. Anton Fiala.......................... 206 hlasov
Voľba poslancov obecného zastupiteľstva
1. Miroslav Křupala.......................143 hlasov
2. Mgr.Leona Režnáková.............135 hlasov
3. Helena Bojnanská....................126 hlasov
4. Ján Barcaj ................................125 hlasov
5. Štefan Wirth ............................ 107 hlasov
6. Viliam Harasník....................... 105 hlasov
7. Jozef Olah................................ 101 hlasov
Náhradník
8. Mário Gočál.................................97 hlasov
Mgr. Branislav Polakovič
Predseda miestnej volebnej komisie

Rozdelenia obce na poslanecké obvody
Obvod č.1: poslankyňa Helena Bojnanská
 ul.Výhony : č.d.1 -17, 22 - 37, ul. Krátka : č. d. 18-21
 ul. Ing. Dr. Janšáka č. d. 252, 256, 257,
259 – 261,263,271,272
Obvod č.2: poslankyňa Mgr. Leona Režnáková
 ul. E. Lehockého č. d. 38 - 93
Obvod č.3: poslanec Štefan Wirth
 ul. E. Lehockého č. d. 95 - 166
Obvod č.4: poslanec Ján Barcaj
 ul. Zámyjavská : č. d. 169 - 184, 278, 264, 267, 269, Zvonári
Obvod č.5: poslanec Jozef Olah
 ul. Zámyjavská + ul. Vinohrádok č. d. 185 – 219 , 265,266 ,286
 ul. Záhumenská 253, 254, 268, 270, 167, 159
Obvod č.6: poslanec Miroslav Křupala
 ul. Družstevná, Cintorínska č. d. 221 - 230, 266
Obvod č.7: poslanec Viliam Harasník
 Rásnik, vodáreň, na vale : č. d. 234 – 249

Z jednania obecného zastupiteľstva
Dňa 3.decembra 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom
novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.
Prvé pracovné jednanie v novom volebnom období 2014-2018 sa uskutočnilo 10.decembra 2014.
Poslanci na ňom okrem iného schválili :
 rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016,2017
 Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4 /2014 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady . Platnosť uvedených VZN je od 1. 1.2015.
 rozdelenie obce na poslanecké obvody
Úplné znenia jednotlivých dokumentov sú na web stránke obce a k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Schválený rozpočet na roky 2015 – 2017
Sumár

Rozpočet
2015 v €

Rozpočet
2017 v €

Rozpočet
2017 v €

Bežne príjmy

231 010

228 770

228 770

Kapitálové príjmy
Príjmy finančných
operácií
Príjmy spolu

151 200

500

500

5 000

1 000

1 000

387 210

230 270

230 270

Bežné výdavky

231 010

228 770

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných
operácií
Výdavky spolu

151 200

500

228 770
500

5 000

1 000

1 000

230 270

230 270

387 210

Aktuálne informácie
Priznanie k dani z nehnuteľností :
Upozorňujeme všetkých občanov, u ktorých nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, že sú povinný
do 31.1.2015 podať daňové priznanie.
Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane, ktorým je obec, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Výška dane z nehnuteľnosti na rok 2015 zostáva rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Zmena je v
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku za
komunálne odpady sa zvyšuje zo 16,67 € na 17,52 € na osobu za rok . V zmysle zákona obec
poskytne úľavu 50% pre osamelo žijúce osoby nad 62 rokov.

Koľko nás je?
K 31.12. 2014 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 612 občanov.
Z toho 316 žien a 296 mužov.
Vekové zloženie obyvateľstva:
 ٭kategória do 15 rokov..................................106
 ٭kategória od 15 rokov do 18 rokov................11
 ٭kategória od 18 do 62 rokov.......................394
 ٭kategória nad 62.........................................101

OZNAM O KOMPOSTOVISKU
Ako ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom.
Vážení spoluobčania, v roku 2008 sme vybudovali za kultúrnym domom priestor na
skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu – konáre, pokosená tráva a pod. Z betónových panelov
bolo zhotovené kompostovisko. Pôvodný zámer bol, že sa tu bude likvidovať všetok takýto biologický
odpad, ktorý nemôžete spracovať doma vo vlastných kompostoviskách.
Sú však medzi nami spoluobčania, ktorí sem začali voziť aj to, čo do biologicky rozložiteľného
odpadu nepatrí - stavebný odpad, plasty, textil a pod. Aby sme v budúcnosti zamedzili takýmto
prípadom je v súčasnej dobe celý priestor uzatvorený . Postupne ho vyčistíme a bude vytvorený nový
systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu.
Týmto Vás chcem požiadať, aby ste do uvedeného priestoru žiaden odpad nevyvážali!
Od 1.7.2014 je v Senici otvorená kompostáreň , ktorá spracováva biologicky rozložiteľný odpad
vhodný na kompostovanie. Prevádzkovateľ- Technické služby Senica - na základe zmluvy bude pre
obec zabezpečovať celoročný odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu .
Ako a odkedy by to malo fungovať ?
V priestore súčasného kompostoviska, za kultúrnym domom, budú
umiestnené dva
veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžete voziť bioodpad, ktorý sa Vám nepodarí skompostovať
doma. Chcel by som zdôrazniť slová „ bioodpad, ktorý sa Vám nepodarí skompostovať doma.“
Prístup do uvedeného priestoru bude cez bránu za kultúrnym domom.
Celý priestor bude sprístupnený od 1.apríla 2015. Brána bude otvorená v pondelok – piatok
od 09,00 – 12,00 a od 14,00 – 17,00. V prípade potreby zabezpečíme prístup aj v sobotu,
požiadavky treba nahlásiť do piatka do 12,00 na obecný úrad osobne alebo na tel. 034
6587217. Počas uvedenej doby bude prítomný pracovník obecného úradu.
Kompostovanie je najefektívnejší spôsob likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu.
Preto Vás chcem touto cestou požiadať, aby ste si vybudovali vlastné kompostoviská a bioodpad z vlastných
záhrad a domácností kompostovali v čo možno najväčšej miere doma .
V prílohe Vám predkladáme brožúru v ktorej nájdete užitočné informácie ako správne zhotoviť
kompostovisko a ako správne kompostovať .
Po naplnení kontajnerov zabezpečíme ich odvoz na spracovanie do kompostárne v Senici. Obec
bude hradiť náklady na dopravu a spracovanie. Cena za vývoz a spracovanie jedného kontajnera je
cca 75,-€.

ZŠ s MŠ informuje ...
Základnú školu s materskou školou Osuské spolu navštevuje 51 detí. Z toho materskú školu
navštevuje 23 detí vo veku od 3 až 6 rokov a základnú školu 28 detí: 3 prváci, 11 druhákov, 8 tretiakov
a 6 štvrtákov.
OZNAMUJEME:
Zápis do MŠ sa bude konať od 2. do 13. marca 2015, pričom prihlášku na zápis do MŠ si
môžu rodičia detí vyzdvihnúť v tomto termíne priamo v MŠ.
Zápis do ZŠ sa bude konať v utorok 3. februára 2015 od 13.00 h v budove školy. Rodičia
si so sebou prinesú svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
V piatok 29.1. žiaci základnej školy nedostanú klasické polročné vysvedčenia, ale iba výpisy z
polročnej klasifikácie. Riadne vysvedčenie dostanú žiaci až na konci školského roka 2014/2015.
Polročné prázdniny budú mať žiaci v pondelok 2. februára 2015.
PRIPRAVOVANÉ AKCIE:
V najbližšom období ZŠ s MŠ Osuské pripravujú:
 Detský karneval
 Návštevu predškolákov na vyučovaní v ZŠ
 Otvorenú vyučovaciu hodinu v 1. a 2. ročníku s heslom: "Mami, oci, príďte sem, ukážem vám,
čo už viem," ktorá sa bude konať v stredu 28. 01. 2015.
Informácie poskytla Mgr. Ivana Bucalová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Osuské.

Vývoz odpadu v roku 2015
Komunálny odpad :
a) obec a záhradková osada Opendáky  nepárny týždeň, vždy v utorok
b) v lokalitách Rásnik, Vodáreň  párny týždeň, vždy vo štvrtok
Triedený odpad (plast, sklo, kovové obaly) :
Mesiac

Deň

Čas

Január

15.

07:00

Február

26.

07:00

Marec

26.

07:00

Apríl

30.

07:00

Máj

28.

07:00

Jún

25.

07:00

Júl

30.

07:00

August

27.

07:00

September

24.

07:00

Október

29.

07:00

November

26.

07:00

December
Január 2016

14

07:00
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