Zápisnica
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 06. 2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Overovatelia: Ján Barcaj , Mgr.Anna Vávrová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie ponuky na opravu kultúrnych pamiatok - sôch svätých a pomníka padlých
v 1.sv vojne.
4. Diskusia
5. Schválenie uznesenia
6. Záver
Mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Anton
Fiala. Privítal prítomných poslancov ,hlavnú kontrolórku obce. Konštatoval , že na základe
prezenčnej listiny je prítomných 5 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Tomáš Barcaj
a Miroslav Křupala. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V ďalšom bode dal starosta
obce hlasovať o programe.Za hlasovalo: 5 proti hlasovalo: 0 zdržal sa: 0
Za overovateľov určil p. Jána Barcaja a p.Mgr. Annu Vávrovú
Za zapisovateľku určil p. Annu Mihalovičovú
V bode 3 starosta obce objasnil dôvod zvolania mimoriadneho zasadania OZ. Oboznámil
poslancov s ponukou na vykonanie opráv sôch a pomníka padlých v 1.sv.vojne. Ponuku
predložil p. Radúz Salej – SARK , Michalská 13 , Hlohovec. IČO 30725884. Opravené by
boli : - sochy Sv.Vendelína, Sv.Panny Márie, Sv.Trojice , Sv.Floriana , Sv.J.Nepomuckého,
pomník padlých v 1.sv vojne, kríže vpravo od vchodu do cintorína a hlavný kríž na cintoríne.
Sú zdevastované, zvetrané a chýbajú rôzne segmenty a celé časti.
Sv. Vendelín -nachádza sa po pravej strane (popri ceste od križovatky) na začiatku obce.
Soche absentuje ľavá ruka svätca a jeden z atribútov pravdepodobne „baranček“. Po celom
tele je značný úbytok materiálu.
Pomník padlých v I. sv. vojne - časť reliéfu je už vypadaná, písmo nevýrazné. Celý
monument zvetraný a znečistený. Socha J. Krista zvetraná.
Sv. Panna Mária (na nebo vzatie) - samotná socha veľmi poškodená v zadnej časti. Celá je
veľmi poškodená zvetraním a znečistená. Je veľká hrozba pádu sochy P. Márie.
Sv. Trojica- súsošie má znázorňovať „Otca, J. Krista a Ducha Svätého“. Chýba hlava J. Krista
a artefakt – znázorňujúci „Ducha Svätého“. Horná časť je prasknutá a hrozí ďalšie
znehodnotenie.
Socha Sv. Floriánac -celá socha je naklonená dopredu a hrozí pád. Povrch sochy zvetraný –
znečistený.
Socha Sv. J. Nepomuckého -táto socha je v stave pred rozpadom. Absentuje tu viac atribútov:
glória s piatimi hviezdami, palmový list, atď. Celá socha je veľmi zdevastovaná a vsadená do
betónu na podstavci.
Postup opravy : domodelovanie chýbajúcich častí (hlavy, tváre, fazóny, ruky, atď.),doplniť
absentujúce úbytky materiálu, všetky sochy očistiť od nečistôt, preškárovať tmelením
praskliny, retuš a farebné zcelenie, obnovenie písma prehĺbenie a premedenie, impregnácia
celého povrchu spevňujúcim náterom, hydrofóbna úprava povrchu. Celková cena opravy je
2850 €. Uvedená suma by bola vyčlenená z položky údržba a opravy objektov . Poslanci OZ
k návrhu nemali pripomienky ani doplňujúce návrhy. K uvedenému bol prijatý návrh
uznesenia č. 21 / 2009 .
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V bode 4 - diskusii: - neboli diskusné príspevky
V bode 5 prečítal starosta obce návrh uznesenia. Uznesenie bolo schválené v navrhovanom
znení takto:
- uznesenia č.21/2009
za hlasovalo 5 proti hlasovalo: 0
zdržal sa: 0
Týmto bol program mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta
obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil
mimoriadne zasadanie obecného
zastupiteľstva .

Overovatelia: Ján Barcaj
Zapísala:

Mgr. Anna Vávrová

Anna Mihalovičová

Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské

Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 18. 06. 2009

Obecné zastupiteľstvo v Osuskom :

A.uznesením č. 21 / 2009

- schvaľuje - 2850 € z rozpočtu z položky údržba a opravy objektov na vykonanie
rekonštrukcie kultúrných pamiatok - sôch svätých - sv.Trojica, sv.Florian,
sv.J.Nepomucký,sv.Vendelín, sv.Panna Mária a pomníka padlých v 1.sv vojne.

Ing. Anton Fiala
starosta obce Osuské

