Zápisnica
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 08. 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Tomáš Barcaj
Mário Gočál
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice ,kontrola plnenia uznesení, odpovede na dotazy
poslancov
3. Prejednanie VZN č. 3/2009 „ O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, , o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni „ .
4 . Prejednanie návrhu na úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2/2009.
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesení
8. Záver
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala. Privítal
prítomných poslancov ,hlavnú kontrolórku obce a jednu občianku. Na základe prezenčnej listiny sú
prítomní 5 poslanci. Ospravedlnili sa poslanci Ján Barcaj a Miroslav Křupala. Konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci obdržali návrh programu aj s pracovným materiálom pred
zasadaním OZ. Navrhol do bodu rôzne doplniť informáciu o výsledku statického posudku na most do
osady Rásnik a informáciu o priebehu územného konania na veterný park. Predsedníčka finančnej
komisie predložila návrh na úpravu pohyblivej zložky platu starostu. Starosta dal hlasovať o programe
aj s doplnenými bodmi.
Za hlasovalo: 5 proti hlasovalo: 0 zdržal sa: 0
Za overovateľov určil poslancov Tomáša Barcaja , Mária Gočála
Za zapisovateľku určil Annu Mihalovičovú.
V bode 2 programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov so stavom plnenia uznesení
prijatých na jednaní OZ dňa 11.6.2009 do 13.8.2009.V ďalšej časti informoval poslancov o činnosti
obecného úradu a o prácach vykonaných v obci. Zo strany poslancov neboli k uvedenej informácii
pripomienky. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 22/2009.
V bode 3 prejednali poslanci návrh na VZN 3/2009 „O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej

škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí, , o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni „. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
28.7.2009.V zákonom stanovenej lehote neboli doručené doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. Zo strany
poslancov neboli k návrhu pripomienky. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 23/2009.
V bode 4 poslanci prejednali rozpočtové opatrenie č.2/2009 na úpravu rozpočtu a použitie
rezervného fondu na kapitálové výdavky:
Príjmová časť
rozpočtované
skutočné
úprava
Kapitálové príjmy
- predaj pozemkov
0
144,42 €
+144,42 €

Vydavková časť
Bežné výdavky
633002 Výpočtová technika
633012 Softvé nákup
633016 Reprezentačné
637003 Propagácia ,inzerci
637004 Naklad s odpad vodami
642014 Sociálne služby
Spolu

rozpočtované
331,94
663,88
497,91
331,94
497,91
1991,64

po úprave
0
163,88
297,91
181,94
0
991,64

úprava
- 331,94
-500
-200
- 150
- 497,91
-1000,- 2679,85 €

2
Kapitálové výdavky
716 Prípravná a projektová dokum.
13277,57 €
717002 Rekonštr. a moderniz. KD,chodníky 6638,78 €
717002 Rekoštr. a moderniz kotolňa,okná ZŠ 6638,78 €
Rezervný fond

9488,-€
18213,54,- €
0,-€

34256,12

-3789,57
+10574,76 €
- 6638,78 €

33109,71

-1146,41

K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 24/ 2009 a 25/2009
V bode 5 – rôzne
a/ programu oznámil starosta obce poslancom ,že Ing. Štefan Pecen zabezpečil spracovanie statického
posudku na most do Rásnika a oboznámil poslancov so záverom posudku. K uvedenému bodu bol prijatý
návrh uznesenia č. 22/ 2009 .
b/ starosta obce zoznámil poslancov s priebehom územného konania – Veterný park Hradište-Osuské,
ktoré sa konalo dňa 30.7.2009. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 22/ 2009 .
c/Predsedníčka finančnej komisie predložila návrh úpravu pohyblivej zložky platu starostu obce za
1.polrok 2009.Pohyblivá zložka platu starostu bola v roku 2008 40 % z platu .Starosta obce sa za 2.
polrok roku 2008 tejto odmeny vzdal. Navrhla poslancom v 1 polroku 2009 ponechať pohyblivú zložku
platu starostu vo výške 40% Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. K uvedenému bodu bol prijatý
návrh uznesenia č. 26/ 2009 .
V bode 6 - diskusii vystúpili:
> starosta obce informoval poslancov , že:
- od 1.7.2009 pôsobí vo farnosti Osuské ako správca farnosti d.p.farár Pavol Böhm
- 30.6. 2009 bola na základe výsledkov výberového konania na miesto riaditeľky ZŠ s MŠ
Osuské, vymenovaná Mgr.Ivana Bucalová
> oznámil, že do 15.9. sa predkladajú návrhy na úpravu cestovných poriadkov autobusovej dopravy.
Poslankyňa M.Lulíčková navrhla , aby sa táto informácia vyhlásila v obecnom rozhlase a
pripomienky občanov sústredili na obecnom úrade a potom zaslali SAD Trnava.
> p.Osuská –predstavila sa prítomným ako nová občianka obce a vystúpila s dotazom, kedy sa budú
čistiť priekopy od jej domu smerom k mostu. Starosta obce jej odpovedal, že čistenie priekop začnú
pracovníci SSC Senica od pondelka 17.8.2009.Ďalšie úpravy zabezpečí obecný úrad.
V bode 7 - poslanci schválili návrhy na uznesenia takto:
- uznesenia č. 22/2009:
- uznesenia č.23/2009:
- uznesenia č.242009:
- uznesenia č.25/2009:
- uznesenia č.26/2009:

za hlasovalo
za hlasovalo:
za hlasovalo:
za hlasovalo:
za hlasovalo:

5
5
5
5
5

proti hlasovalo:
proti hlasovalo:
proti hlasovalo:
proti hlasovalo:
proti hlasovalo:

0
0
0
0
0

zdržal sa:
zdržal sa:
zdržal sa:
zdržal sa:
zdržal sa:

0
0
0
0
0

Týmto bol program jednania OZ vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil štvrté riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2009.

Overovatelia:
Zapísala:

Tomáš Barcaj

Mário Gočál

Anna Mihalovičová
Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.8. 2009

Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 22/ 2009
- berie na vedomie : - informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu za obdobie
od 11.6. 2009 do 13.8.2009
- informáciu o spracovaní statického posudku na most do Rásnika
- informáciu o obsahu územného konania na výstavbu „Veterného parku
Hradište“ ,ktoré sa konalo dňa 30.7.2009
B. uznesením č. 23 / 2009
- schvaľuje „ O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, , o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni „
C.uznesením č. 24 / 2009
- rozpočtovým opatrením č.2/2009 schvaľuje úpravu rozpočtu takto :

Príjmová časť
Kapitálové príjmy
- predaj pozemkov

Vydavková časť
Bežné výdavky
633002 Výpočtová technika
633012 Softvé nákup
633016 Reprezentačné
637003 Propagácia ,inzerci
637004 Naklad s odpad vodami
642014 Sociálne služby
Spolu

rozpočtované
0
rozpočtované

331,94
663,88
497,91
331,94
497,91
1991,64

Kapitálové výdavky
716 Prípravná a projektová dokum.
13277,57 €
717002 Rekonštr. a moderniz. KD,chodníky 6638,78 €
717002 Rekoštr. a moderniz kotolňa,okná ZŠ 6638,78 €
Rezervný fond

34256,12

skutočné

úprava

144,42 €

+144,42 €

po úprave

úprava

0
163,88
297,91
181,94
0
991,64

9488,-€
18213,54,- €
0,-€

- 331,94
-500
-200
- 150
- 497,91
-1000,- 2679,85 €

-3789,57
+10574,76 €
- 6638,78 €

33109,71

-1146,41

D.uznesením č. 25/ 2009
-schvaľuje použitie sumy 1146,41 € z rezervného fondu na kapitálové výdavky
E. uznesením č. 26/ 2009
-schvaľuje pohyblivú zložku platu starostu obce za 1.polrok 2009 vo výške 40% .

Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské

