UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 4.3.2015
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 01 / 2015- berie n a vedomie:
- informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 10.12.2014 do 04.03..2015
- informáciu o príprave pietnej spomienkovej slávnosti k 70.výročiu oslobodenia obce , ktorá
sa uskutoční 10.4.2015
B. uznesením č. 02 / 2015 - berie na vedomie:
- žiadosť Ing. Alena Kovačičová , Sotinská 1345/23,90501 Senica žiadosť o odkúpenie pozemku
reg.„C“ , LV č.657 p.č. 1041, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2.

O predaji rozhodne po stanovení všeobecnej hodnoty majetku a po geometrickom zameraní
pozemku.
C . uznesením č.03 / 2015- schvaľuje:
- v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer obce Osuské odpredať svoj majetok – pozemok p.č.1001ostatné plochy, o výmere 1101 m² v k.ú. Osuské, žiadateľke pani Viere Harasníkovej ,nar.
15.5.1938, trvale bytom Osuské č.235. 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 sú oplotené, tvoria jeden celok a pozemok p.č. 1001 je
používaný ako dvor a vjazd z miestnej komunikácie k rodinnému domu č. 235, pre iného
žiadateľa je nevyužiteľný.
Kupujúca nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Zámer odpredať majetok obce sa ďalej zverejňuje od.5.3.2015 do 19.3.2015 na
a./ úradnej tabuli obce Osuské
b./ internetovej stránke obce Osuské: www.osuske.sk
D. uznesením č. 04 / 2015 - schvaľuje
na základe predložených žiadostí a v zmysle VZN 1/2009 – o poskytovaní dotácií , dotácie na
rok 2015 takto:
Organizácia
Poľovnícke združenie
Únia žien
Futbalový klub TJ Družstevník
OZ Rómov Budúcnosť
Jednota dôchodcov
Individuálne dotácie ,rezerva
Spolu

Dotácia v €
150 ,150,500 ,150 ,200 ,750 ,1900 ,-

E. uznesením č. 05 / 2015
- berie na vedomie správu kontrolóra za 2.polrok 2014
- schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2015
F.uznesením č. 06 / 2015- berie na vedomie
- informáciu o príprave dokumentu „Plán rozvoja obce na roky 2014 – 2020“

Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
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UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 20 .05. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 07 / 2015 - berie na vedomie:
- informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 04.03.2015 do 20.05.2015
B. uznesením č. 08 / 2015 - schvaľuje :
- v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov , odpredaj pozemku p.č.1001- ostatné plochy, o výmere 1101 m² v k.ú.
Osuské, žiadateľke pani Viere Harasníkovej ,nar. 15.5.1938, trvale bytom Osuské č.235. za
cenu 4,54 €/m2 ,spolu 4998,54 € .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.
- poveruje starostu obce k uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy.
C . uznesením č. 09 / 2015- berie na vedomie:
-žiadosť pána Sergeja Kopčáka o odkúpenie časti pozemku p.č.1078/2 a s odpredajom
nesúhlasí,
Odôvodnenie:
- 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.
D. uznesením č. 10 / 2015 - berie na vedomie
- správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
E. uznesením č. 11 / 2015 - berie na vedomie
- správu audítora za rok 2014
F. uznesením č. 12 / 2015 – schvaľuje
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad
G. uznesením č. 13/ 2015 – schvaľuje
- 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
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H. uznesením č. 14 / 2015 – schvaľuje
- použitie rezervného fondu na financovanie rekonštrukčných prác na budovách, zariadeniach a
miestnych komunikáciach v majetku obce a na splácanie úveru .
CH. uznesením č. 15 / 2015
- obecné zastupitelstvo 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,- €
I. uznesením č. 16 / 2015- berie na vedomie
- informáciu o príprave dokumentu
„Plán rozvoja obce na roky 2014 – 2020“

Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
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UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 12.08. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 17 / 2015 - berie na vedomie:
- informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 20.05.2015 do 12.08.2015
B. uznesením č. 18 / 2015 - schvaľuje :
- zámer obce Osuské odpredať svoj majetok – pozemok p.č.1041- zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 187 m² v k.ú. Osuské, žiadateľke pani Ing.Alene Kovačičovej ,nar.
2.11.1954, trvale bytom Sotinská č.1345/23 ,90501 Senica .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. 1041 susedí s pozemkom p.č.1042/1 , ktorého spoluvlastníčkou je žiadateľka.
Pozemky užíva , sú oplotené a tvoria jeden celok .
Kupujúca nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
C . uznesením č. 19 / 2015- schvaľuje:
- schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1/2015
D. uznesením č. 20 / 2015 - berie na vedomie
- informáciu o dotácii na rekonštrukciu verejného osvetlenia a schvaľuje dofinancovanie
z rezervného fondu
E. uznesením č. 21 / 2015 - berie na vedomie
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2015
F. uznesením č. 22 / 2015 – súhlasí
- so zaradením katastrálneho územia obce Osuské do programu pozemkových úprav .
G. uznesením č. 23 / 2015 – berie na vedomie
- žiadosť Obce Hlboké o spoluprácu pri realizácii časti asfaltovéj poľnej cesty v k.ú. Osuské na
p.č.3428/1 3428/2,3428/3, ktorá bude pokračovaním asfaltovém poľnej cesty na p.č.
6099,6089,6039,6037,6337 v k.ú. Hlboké a bude tvoriť prepojenie na cestu III.triedy OsuskéPrietrž . Dobudovanie časti poľnej cesty bude riešené v ramci pripravovaného projektu
pozemkových úprav v k.u. Osuské.

Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
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UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.11. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 24 / 2015 - berie na vedomie:
- informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 12.08.2015 do 11.11.2015
B. uznesením č.25 / 2015 - schvaľuje :
- v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj pozemku p.č.1041- zastavané plochy a nádvoria, o výmere 187
m² v k.ú. Osuské, žiadateľke pani Ing.Alene Kovačičovej ,nar. 2.11.1954, trvale bytom
Sotinská č.1345/23 ,90501 Senica za cenu 4,60 €/m2 , spolu 860,20 € .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 nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.Kupujúca uhradí všetky poplatky spojené s vypracovaním
znaleckého posudku, kúpnopredajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
- poveruje starostu obce k uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy.
C . uznesením č. 26 / 2015- schvaľuje:
- schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2/2015
D. uznesením č. 27 / 2015 – schvaľuje
- Zmluvu o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie s mestom Senica a poveruje starostu obce Ing.Antona Fialu k jej
podpisu
E. uznesením č. 28 / 2015 – schvaľuje
-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
Členovia: Jozef Olah
Oľga Michálková
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
b/ 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
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F. uznesením č. 29 / 2015
- na základe žiadosti firmy MGS GAME s.r.o., spol.s r.o. a v zmysle Z.č.171/2005, §21,
odst.3 súhlasí s umiestnením stávkového terminálu pre videohry na území obce Osuské v prevádzke pohostinstvo FLASH ,Výhony 37, 90612 Osuské
G. uznesením č. 30 / 2015 – schvaľuje jednorázový príspevok pre narodené dieťa v roku 2015,
2016 , ktoré má trvalý pobyt v obci Osuské vo výške 50,- € .

Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
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UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 09.12. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 31 / 2015 - berie na vedomie:
- informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu od 11.11.2015 do 9.12.2015
B. uznesením č.32 / 2015 - schvaľuje :
- rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017,2018
C . uznesením č. 33 / 2015- schvaľuje:
- Program hospodárského a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2020
D. uznesením č. 34 / 2015 – schvaľuje
- Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných
nosičov informácií na území obce Osuské
E. uznesením č. 35 / 2015 – schvaľuje
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
F. uznesením č. 36 / 2015– schvaľuje
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole
G. uznesením č. 37 / 2015 – berie na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky za 1.polrok 2015
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2016
H. uznesením č. 38 / 2015 :
- ruší na základe Protokolu o vykonaní previerky Okresnej prokuratúry Senica č.Pd 91/15/22054 VZN č. 3/2008 o trhovom mieste ,
- ukladá komisii pre riešenie sťažností a verejného poriadku pripraviť návrh nového VZN
v súlade so Z.č.178/1998 v aktuálním znení v termíne do nasledujúseho zasadania obecného
zastupiteľstva
CH. uznesením č. 39 / 2015 schvaľuje
- 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.
I . uznesením č. 40 / 2015 schvaľuje
- v zmysle Zákona NRSR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest - Zákon č. 253/1994 Z. z. - úplné znenie, § 4,odst.2 plat starostovi Ing.
Antonovi Fialovi na obdobie december 2015 zvýšený o 50%, t. j. 2124,-€.

Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské

