Zápisnica
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 10. 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Miroslav Křupala
Mária Lulíčková
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice ,kontrola plnenia uznesení,
odpovede na dotazy poslancov
3. Prejednanie návrhu na úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3/2009
4 . Inventarizácia majetku obce
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 dvoch občanov. Na základe prezenčnej listiny sú
prítomní 7 poslanci. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci obdržali
návrh programu aj s pracovným materiálom pred zasadaním OZ. Navrhol do bodu rôzne doplniť
prejednanie žiadosti o prenájom budovy starej školy, žiadosť o odkúpenie požiarnej striekačky
a prejednanie prevádzkového poriadku posilňovne. Starosta dal hlasovať o programe aj s doplnenými
bodmi. Za hlasovalo: 7 proti hlasovalo: 0 zdržal sa: 0
Za overovateľov určil poslancov Miroslava Křupalu , Máriu Lulíčkovú
Za zapisovateľku určil Annu Mihalovičovú.
V bode 2 programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov so stavom plnenia uznesení
prijatých na jednaní OZ dňa 13.8.2009 do 15.10.2009.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. 27/2009.
V bode 3 prejednali poslanci návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3/2009
Bežné výdavky
821005 Splácanie úrokov banke
0
3679,46
+ 3679,46
Kapitálové výdavky
821005 Splácanie istiny z úveru
6639,0
- 6639,716
Prípravná a projektová dokumentácia 9488,12448
+ 2960,Zo strany poslancov neboli k návrhu pripomienky. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č.
28/2009.
V bode 4 predložil starosta obce návrh na zloženie komisií pre 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: Mária Lulíčková
Predseda: Jozef Olah
Členovia: Anna Mihalovičová
Členovia: Miroslav Křupala
Oľga Michálková
Marcel Herasimov
Komisia pre kultúrny dom , spoločenský klub:
Pohostinstvo:
Predseda: Ján Barcaj
Predseda: Tomáš Barcaj
Členovia: Ferdinand Królik
Členovia: Mário Gočál
Eva Zubáková
Jana Jasnická
Základná škola s materskou školou
Predseda Mgr.Anna Vávrová
Členovia: Miriam Halabrínová

Martina Králiková

Mgr.Viera Cíliková
Anna Varcholová

Zdenka Pavlíková
Dana Adámková
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Termín vykonania inventarizácie: od.1.12. do

31.12.2009

Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku:
Zloženie komisie na vyradenie prebytočného majetku obce:
-všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Spracovanie záznamu a ocenenie : do 15.11.2009
Termín a spôsob vyradenia prebytočného majetku: do 30.11.2009
K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 29/ 2009 .
V bode 5 – rôzne
a/ programu informoval o žiadosti MW Agro o ukončenie nájmu budovy starej školy k 31.10.2009
a súčasne ich informoval ,že pán Stanislav Barcaj – Apis Trade s.r.o požiadal o prenájom budovy starej
školy. Prítomný pán Stanislav Barcaj požiadal o slovo a informoval poslancov ,že predmet podnikania
v prenajatom objekte sa nemení ,zariadenie zostáva v objekte a objekt bude naďalej využívaný na
podnikanie v oblasti chovu včiel. Doteraz pre firmu MW Agro vykonával všetky práce spojené s chovom
včiel a spracovaním medu. Od 1.9.2009 začal podnikať samostatne a má na to príslušne oprávnenia.
Firma MW Agro sa bude venovať iba distribúcii včelích produktov. Poslanci nemali doplňujúce otázky.
K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 30/ 2009 .
b/ starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Borisa Vrábela o odkúpenie hasičského čerpadla
Žigmund, vyrobené v roku 1936. Čerpadlo bolo zapožičané na prehliadku hasičskej techniky na oslavy
120. výročia vzniku DHZ Jablonica . DHZ Jablonica prejavil záujem o dlhodobé zapožičanie čerpadla .
Poslanci vo svojich vyjadreniach nesúhlasili s odpredajom a poverili starostu obce k jednaniu s DHZ
Jablonica na uzatvorenie dlhodobej zmluvy o pôžičke. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č.
31/ 2009 .
c/Starosta obce informoval poslancov ,že v bývalom sklade paliva v budove ZŠ s MŠ bola zriadená
posilňovňa a predložil poslancom k posúdeniu prevádzkový poriadok. Prečítal im jeho obsah a požiadal
ich o doplňujúce návrhy. K obsahu neboli pripomienky . Poslanci s uvedeným návrhom prevádzkového
poriadku súhlasili. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 27/ 2009 .
V bode 6 - diskusii vystúpili:
> pani Irma Bzdúšková vystúpila s dotazom ako boli doriešené pripomienky občanov k úprave
cestovných poriadkov. Starosta obce v odpovedi uviedol, že boli doručené pripomienky od 4
občanov. Tieto boli spracované a žiadosť na úpravu cestovných poriadkov autobusovej dopravy
bola odoslaná do SAD Trnava 8.9.2009.

V bode 7 - poslanci schválili návrhy na uznesenia takto:
- uznesenia č. 27/2009:
- uznesenia č.28/2009:
- uznesenia č.292009:
- uznesenia č.30/2009:
- uznesenia č.31/2009:

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

7
7
7
7
7

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 piate riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2009.

Overovatelia:
Zapísala:

Miroslav Křupala Mária Lulíčková
Anna Mihalovičová
Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.10.2009
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 27/ 2009
- berie na vedomie : - informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu za obdobie
od 13.8. 2009 do 15.10.2009
- žiadosť MW Agro o ukončenie nájmu budovy starej školy
- prevádzkový poriadok posilňovne zriadenej v budove ZŠ s MŠ Osuské
B. uznesením č. 28 / 2009
- schvaľuje - rozpočtovým opatrením č.3/2009 úpravu rozpočtu takto :
Výdavková časť
Bežné výdavky
Rozpočtované Skutočne
821005 Splácanie úrokov banke
0
3679,46
Kapitálové výdavky
821005 Splácanie istiny z úveru
6639,0
716
Prípravná a projektová dokumentácia 9488,12448

úprava
+ 3679,46
- 6639,+ 2960,-

C.uznesením č. 29 / 2009
-schvaľuje komisie na vykananie fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov
Ústredná inventarizačná komisia:
Komisia pre obecný úrad ,dom smútku:
Predseda: Mária Lulíčková
Predseda: Jozef Olah
Členovia: Anna Mihalovičová
Členovia: Miroslav Křupala
Oľga Michálková
Marcel Herasimov
Komisia pre kultúrny dom , spoločenský klub:
Pohostinstvo:
Predseda: Ján Barcaj
Predseda: Tomáš Barcaj
Členovia: Ferdinand Królik
Členovia: Mário Gočál
Eva Zubáková
Jana Jasnická
Základná škola s materskou školou
Predseda Mgr.Anna Vávrová
Členovia: Miriam Halabrínová

Martina Králiková

Mgr.Viera Cíliková
Anna Vrcholová

Zdenka Pavlíková
Dana Adámková

Termín vykonania inventarizácie: od.1.12. do 31.12.2009
Zloženie komisie na vyradenie prebytočného majetku obce:
-všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Spracovanie záznamu a ocenenie : do 15.11.2009
Termín a spôsob vyradenia prebytočného majetku: do 30.11.2009
D.uznesením č. 30/ 2009
- schvaľuje v zmysle Z 258/2009 § 9a ,ods. 9 ,pís.c prenájmom budovy starej školy súp.č.115
a pozemky p.č.190/1,190/2 o výmere 1126 m2 ,výšku nájomného 1,80 €/m²/rok , t.j. 2026,80 € za rok
pre firmu APIS Trade s.r.o.so sídlom Osuské ,E.Lehockého 73 a poveruje starostu obce k podpisu
nájomnej zmluvy. Termín:do 31.10.2009
E. uznesením č. 31/ 2009
- neschvaľuje odpredaj požiarnej striekačky “Žigmund“ a poveruje starostu obce prejednať možnosť jej
ďalšieho využitia formou prenájmu pre DHZ Jablonica . Termín: do 31.10.2009

Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské
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