Zápisnica
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Overovatelia: Jozef Olah

Mgr.Anna Vávrová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice ,kontrola plnenia uznesení, odpovede na dotazy
poslancov
3. Návrh VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
4 . Návrh VZN 5/2009 o dani z nehnuteľností.
5. Návrh VZN 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v
ZŠ s MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské.
6. Rozpočet obce na roky 2010 – 2012.
7. Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti.
8 . Pracovný poriadok zamestnancov obce
9 . Zásady hospodárenia s majetkom obce
10 Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Záver

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton Fiala. Privítal
prítomných poslancov ,hlavnú kontrolórku obce Irmu Bzdúškovú a riaditeľku ZŠ s MŠ Osuské Mgr.
Ivanu Bucalovú . Konštatoval, že na základe prezenčnej listiny sú prítomní 6 poslanci. Neprítomný je
poslanec Tomáš Barcaj. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci obdržali
návrh programu aj s pracovným materiálom pred zasadaním OZ. Všetky body programu boli
prejednané na pracovnej porade poslancov 9.12.2009. Na základe záverov z porady navrhol do bodu
rôzne doplniť informáciu o žiadosti pána Jána Barcaja o povolenie prevádzky v areali PD, plán
zasadania OZ v roku 2010, plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2010 a informáciu o žiadosti na
navrhnutie kandidátov za prísediacich pre Okresný súd Senica. Starosta dal hlasovať o programe aj
s doplnenými bodmi. Za hlasovalo: 6 proti hlasovalo: 0 zdržal sa: 0
Za overovateľov určil poslancov Jozefa Olaha , Mgr.Annu Vávrovú
Za zapisovateľku určil Annu Mihalovičovú.
V bode 2 programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov so stavom plnenia uznesení
prijatých na jednaní OZ dňa 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. 32/2009.
V bode 3 prejednali poslanci návrh VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
web stránke 9.11.2009. Na rok 2010 sú navrhované poplatky tak ako boli v roku 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. 33/2009.
V bode 4 prejednali poslanci návrh VZN 5/2009 o dani z nehnuteľností . Návrh VZN bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a na web stránke 9.11.2009. Na rok 2010 sú navrhované poplatky tak ako boli
v roku 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.
34/2009.
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V bode 5 prejednali poslanci návrh VZN 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy v ZŠ s MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské.
V zmysle § 6 ods.
2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec od 1.1.2010 povinná určiť
výšku dotácie na dieťa v MŠ,ŠJ,ŠKD.
Pre ZŠ s MŠ Osuské
je navrhovaná nasledovná výška dotácie:
- materská škola
1950,- € /dieťa/rok
- školský klub detí
264,-€ /dieťa/rok
- zariadenie školského stravovania 284,- €/dieťa/rok
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke 27.11.2009. 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. 35/2009.
V bode 6 predložil návrh starosta obce rozpočtu obce na roky 2010 – 2012.Návrh bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na web stránke obce 1.12.2009.V zákonom stanovenej lehote neboli doručené
doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy .Rozpočet bol prejednaný za účasti kontrolórky obce na
pracovnej porade poslancov dňa 9.12.2009. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia
č. 36/2009.
V bode 7 predložil starosta obce návrh Zmluvy o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti.
Zmluva sa uzatvára s mestom Senica za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti podľa § 48
z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a spočíva v nasledovnej činnosti:
- lekárska posudková činnosť, zabezpečená zmluvným posudkovým lekárom v súlade s § 49 cit.
Zákona ,sociálna posudková činnosť v súlade s §50 cit. Zákona vyhotovenie posudku o odkázanosti
na sociálnu službu v súlade s §51 cit. zákona na základe doloženého lekárskeho posudku a sociálneho
posudku. Obsah zmluvy bol s poslancami prejednaný na pracovnej porade 9.12.2009. K uvedenému
bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 37/2009.
V bode 8 predložil starosta obce návrh pracovného poriadku zamestnancov obce platného od
1.1.2010. Pracovný poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č.311/2001Z.z. Zákonník práce
v aktuálnom znení, zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zákonom č. 245/2008Z.z.
o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
zákonom 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. S návrhom boli zoznámení všetci zamestnanci obce a vyslovili s nim
súhlas. Obsah pracovného poriadku bol s poslancami prejednaný na pracovnej porade 9.12.2009. K
uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 38/2009.
V bode 9 predložil starosta obce návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce .Návrh je spracovaný v
súlade § 11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a s použitím § 6,§ 6a, § 7a, § 9, § 9a a § 10 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke
27.11.2009. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.
Obsah „Zásad“ bol s poslancami prejednaný na pracovnej porade 9.12.2009. K uvedenému bodu bol
prijatý návrh uznesenia č. 39/2009.
V bode 10 – rôzne
a/ starosta obce zoznámil poslancov s žiadosťou pána Jána Barcaja o povolenie prevádzky na výrobu
umelej čečiny. Prevádzka sa nachádza v objekte PD Jablonica, dvor Osuské ,ktorého majiteľom je PD
Jablonica. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č.
32/2009.
b/ starosta obce prečítal poslancom návrh plánu zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2010.
Poslanci s návrhom súhlasili. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 40/ 2009 .
c/Kontrolórka obce prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1.polrok2010.Návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli obce 1.12.2009. K uvedenému bodu bol prijatý návrh uznesenia č. 41/ 2009
d/ starosta obce poslancom prečítal žiadosť Okresného súdu v Senici o navrhnutie prísediacich na
pojednávanie v trestných veciach. Poslanci žiadosť vzali na vedomie. K uvedenému bodu bol prijatý
návrh uznesenia č. 32/ 2009
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V bode 12 - diskusii vystúpili:
-poslanec Mário Gočál informoval o firme ,ktorá v areáli Kordservis Senica vykupuje plasty a navrhol
zistiť možnosť odovzdávania plastov priamo tejto firme .
-starosta obce povedal, že zistí možnosti takéhoto odovzdávania plastov a bude informovať poslancov
na najbližšom zasadnutí OZ ,
-riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.Ivana Bucalová informovala poslancov o činnosti školy a poďakovala
starostovi obce a poslancom obecného za podporu ktorú venujú ZŠ s MŠ.
- starosta obce pripomenul termíny inventarizácie a termíny vykonávania protipožiarnych kontrol
V bode 13 - poslanci schválili návrhy na uznesenia takto:
- uznesenia č.32/2009:
- uznesenia č.33/2009:
- uznesenia č.342009:
- uznesenia č.35/2009:
- uznesenia č.36/2009:
- uznesenia č.37/2009:
- uznesenia č.38/2009:
- uznesenia č.39/2009:
- uznesenia č.40/2009:
- uznesenia č.41/2009:

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Týmto bol program jednania OZ vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. Zaželal
im pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov a ukončil šieste riadne zasadanie obecného
zastupiteľstva v roku 2009.

Overovatelia:
Zapísala:

Jozef Olah

Mgr.Anna Vávrová

Anna Mihalovičová
Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12. 2009
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :
A. uznesením č. 32/ 2009
- berie na vedomie : - informáciu o stave plnenia uznesení a činnosti obecného úradu za obdobie
od 15.10.2009 do 15.12.2009
- žiadosť pána Jána Barcaja o zriadení prevádzky na výrobu umelej čečiny v areály
PD Osuské
- informáciu o žiadosti na navrhnutie kandidátov za prísediacich na pojednávanie
v trestných veciach na Okresnom súde Senica
B. uznesením č. 33 / 2009
- schvaľuje – VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
C.uznesením č. 34 / 2009
-schvaľuje VZN 5/2009 o dani z nehnuteľností
D.uznesením č. 35/ 2009
- schvaľuje VZN 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v
ZŠ s MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské.
E. uznesením č. 36/ 2009
- schvaľuje Programový rozpočet obce na roky 2010 – 2012
F. uznesením č. 37/ 2009
- schvaľuje Zmluvu o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti s mestom Senica a poveruje starostu
obce k podpisu zmluvy
G. uznesením č. 38/ 2009
- schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov obce Osuské
H. uznesením č. 39/ 2009
- schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce
CH. uznesením č. 40/ 2009
- schvaľuje - plán zasadania obecného zastupiteľstva na rok 2010 :
11.februára , 8.apríla , 10.júna, 5.augusta, 7.októbra, 2.decembra
I. uznesením č. 41/ 2009
- schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2010

Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské

