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1.číslo"  Marec 2012" Zdarma

Vážení spoluobčania.
Pri nástupe do pozície starostu našej obce, som sa napriek 
neľahkej, hospodárskou recesiou a neistotami ovplyvnenej dobe, 
zaviazal splniť niekoľko dlhodobých cieľov, o ktorých som 
presvedčený, že budú pre Hájske prínosom a investíciou do 
budúcnosti:
- Vytvorenie územného plánu
- Zlúčenie základnej školy s materskou školou
- Vybudovanie nájomných bytov nad obecným úradom
- Vytvorenie nových stavebných pozemkov, ktoré budú vyplývať 
z územného plánu obce Hájske
- Dokončenie cesty v ulici Nová
- Revitalizácia centra obce
- Zabezpečenie vyváženého rozpočtu
Niektoré z týchto cieľov sa už po necelom roku a pol môjho 
pôsobenia v úrade starostu podarilo dosiahnuť a na ostatných sa 
intenzívne pracuje. 
 Tr e b a t i e ž s p o m e n ú ť ž e p o p r i z a b e z p e čo v a n í 
bezproblémového fungovania obce a popri práci na dlhodobých 
projektoch sa nám darí dosahovať aj mnohé čiastkové úspechy, 
týkajúce sa zabezpečenia financií pre investičné zámery, 
zefektívňovania energetického a ekonomického fungovania obce, 
zvyšovania ochrany obyvateľov pred živelnými pohromami, 
zlepšovania životného prostredia, či celkového skrášľovania 
obce.

 Ako príklad sa dá uviesť,  že sme získali finančné prostriedky 
z Nitrianskeho samosprávneho kraja na Zelené zóny, ktoré ako 
mnohí z Vás môžu vidieť, sa aj úspešne realizovali. Dali sme 
vyhotoviť a namontovať kované oplotenie cintorína a podarilo sa 
to realizovať za ani nie polovicu ceny zaplatenej v minulosti za 
pôvodné oplotenie. Dali sme opraviť strechu obecného úradu a 
materskej školy. Podarilo sa zrekonštruovať elektrifikáciu v obci, 
výsledkom čoho bude ušetrenie nákladov za elektrickú energiu 
v celkovej výške 8000 eur za 2 roky.
 Podarilo sa vyčistiť a prehĺbiť kanály v novej dedine a v 
Mladom Háji kde pravidelne pri väčších zrážkach zaplavovalo 
bahnom dvory miestnych obyvateľov. Dali sme odstrániť čiernu 
skládku pneumatík na vyasfaltovanej ploche pri ceste na Mladý 
Háj (rybníku). 
 Na dlhodobých cieľoch sa neustále pracuje, napríklad územný 
plán je pripravený k verejnému prerokovaniu, pokračujú jednania 
ohľadom výkupu pozemkov pod cestu v ulici Nová (zhruba 50% 
pozemkov je už vykúpených) a pripravuje sa projekt na 
presťahovanie materskej školy do základnej školy v Hájskom, 
čím sa zefektívni fungovanie týchto dvoch inštitúcií. Aktuálnym 
cieľom pre tento rok je oprava domu smútku, ktorý je dlhodobo v 
zlom stave. 
 Nie všetko sa vždy podarí tak, ako sa očakáva. Dôležité je že 
je tu snaha o zmenu k lepšiemu.

starosta obce

Ani sme sa nenazdali a po krátkom fašiangovom období sa na nás „škerila škaredá streda“  ohlasujúca koniec zábavy a hodovania 
a nástup 40-dňového pôstu. A tak sme sa rozhodli, verní tradícii našich predkov, aj v tomto roku usporiadať  na záver fašiangových 
dní kultúrny program pre občanov našej obce Pochovávanie basy. Tradičné fašiangové posedenie bolo formou batôžkovej zábavy, na 
ktorú boli pozvaní všetci občania našej obce. Pripravili sme bohatý kultúrny program, v rámci ktorého  nás svojim milým vystúpením 

potešili hlavne naše malé ratolesti 
de t ského fo lk ló rneho súboru 
Kepeždanečka. Malí folkloristi si 
okrem tradičných fašiangových 
piesní nacvičili aj známy kepeždský 
tanček „V šírem poli, hruška stojí...“ 
Svojou prítomnosťou a samozrejme 
i pekným kultúrnym programom nás 
potešili aj naši hostia z Paty, 
spevácka skupina Patanská radosť. 
S peknými piesňami a samozrejme 
i záverečným pásmom Pochovávanie 
basy vystúpila FS Kepeždanka,  ktorá 
tú „kepeždskú basu“  stihla pochovať 
do polnoci, tak ako káže fašiangová 
tradícia.

          I.H.

Ciele a zhodnotenie skutočného stavu obce Hájske

Pochovávanie kepeždskej basy
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci a hlavný kontrolór obce: 
p. Ján Popelka, p.  Darina Durecová, Bc. Michal Horňák, p. Peter 
Vlček, Ing. Vladimír Chudáčik,  p. Pavol Búran, Ing. Ladislav 
Čanaky.Neprítomní poslanci: Ing. Ivan Hambalek, Ing.  Marian 
Palkovič, p. Jaroslav Bennár
Uznesenia: 
OZ uznesením č. 46/7/2011 schválilo program rokovania. (za:5, 
proti:0, zdržal sa:0)
OZ uznesením č. 47/7/2011 schválilo voľbu návrhovej komisie 
v zložení: predseda Ing. Vladimír Chudáčik, p. Ján Popelka a Bc. 
Michal Horňák. (za:5, proti:0, zdržalo sa:0).
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra Ing. Ladislava 
Čanakyho o predstavenie stanoviska rozpočtu na rok 2012. OZ 
uznesením č.  48/7/2011 schválilo návrh rozpočtu na rok 2012. 
(za:5, proti:0, zdržal sa:0).
OZ uznesením č. 49/7/2011 schválilo proces obstarávania 
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá potrvá 
najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytovaní dotácie. (za:5, 
proti:0, zdržal sa:0).

Neprítomný: Pavol Búran nebol prítomný pred predchádzajúcimi 
uzneseniami. Na zasadnutie OZ sa dostavil o 18.25 hod.  Pri 
ďalších nasledujúcich bodoch a schvaľovaných uzneseniach už 
bol prítomný.  OZ uznesením č. 50/7/2011 schválilo VZN 5/2011 
návrh prevádzky pohrebiska v obci. (za:6, proti:0, zdržal sa:0)
OZ berie na vedomie:
P. Urbanová sa pýtala na škôlku. Ak sa presťahuje do ZŠ,  čo 
s priestormi. OZ zobralo pripomienku na vedomie.
P. Chudáčik mal otázku na cintorínsky poplatok a k prevádzke 
pohrebiska – zamykanie cintorína a správca cintorína. OZ 
zobralo na vedomie zamykanie cintorína.
Diskusia: 
P. poslankyňa Durecová sa pýtala na vyplácanie finančnej 
pomoci. OZ konštatovalo, že od pondelka 19.12.2011 sa bude 
roznášať finančná pomoc.
P. Polóniová pochválila vianočný stromček v centre obce.
P. Hambalková a p.  Urban sa pýtali, ako sa budú riešiť neplatiči 
daňových poplatkov a TKO. 

L.P.

Daň z príjmov
Podielové dane 236 079 €
Daň z nehnutelností
daň z pozemkov PO 39 531 €
daň zo stavieb PO 2 447 €
daň z pozemkov FO 5 926 €
daň zo stavieb FO 5 957 €
Dane za špecifické služby
za psa 358 €
za TKO 10 000 €
za hracie prístroje a lotérie 8 961 €
počiatočný stav(prevod z 2011) 15 000 €
za užívanie verejného priestranstva 622 €
Nedaňové príjmy
z prenajatých pozemkov 797 €
z prenajatých budov 2 390 €
z prenajatých dopravných 
     prostriedkov 100 €
za administratívne poplatky 900 €
za relácie v miestnom rozhlase 1 100 €
za úroky v banke 25 €
Poplatky a platby
z náhod. predaja služieb 700 €
za dom smútku a cintorín
     popl a HM 500 €
za MŠ a ŠKD 1 700 €
za opravovanie 992 €
za stravné 4 500 €
Bežné transfery
na matriku a evidenciu obyvateľ.  2 100 € 
na stavebný úrad a 
     pozemné komunikácie 1 000 €
na životné prostredie 200 €
recyklačný fond 800 €
Dotácie na základnú školu 109 242 €

Spolu príjmy 451 927 €

Materská škola
bežný transfer ZŠ a MŠ 66 541 €
Kultúrny dom
elektrina 1 800 €
plyn 1 900 €
voda 300 €
všeobecný materiál 2 000 €
údržba 800 €
Knižnica
knihy 500 €
odmena 100 €
Opatrovateľky
mzdy 3 000 €
odvody 1 000 €
sociálna výpomoc 2 500 €
Matrika
materiál, služby 400 €
Kultúra
príspevok MŠ a ZŠ
     (karneval, MDD, Mikuláš) 500 €
slovenská jednota dôchodcov 700 €
spevácka skupina Hájčanka 700 €
spevácka skupina Kepežďanka 700 €
poľovnícke združenie 700 €
obecné noviny 500 €
ostatné kultúrne podujatia 1 000 €
Hasiči
elektrina 200 €
údržba, ostatné 900 €
Šport
TJ ŠK Hájske - dotácia 10 000 €
kriket klub Hájske 700 €
Základná škola
prevod dotácie z KŠÚ 109 242 €
mzda, odvody ŠKD 7 036 €
materiál, dotácia z OcÚ 500 €
nájomné za pozemok 365 €
Ostatné výdaje
územný plán obce 5 500 €
umývačka riadu do kuchyne 3 000 €
oprava kúrenia v MŠ  1 500 €
cesta v ulici nová,
     inžinierske siete 25 000 €
centrum obce, 
     odkúpenie pozemku 8 000 €

Spolu výdavky 447 848 €

Obecný úrad
plyn 5 200 €
Elektrická energia 4 800 €
telefón, poštovné, internet 2 500 €
voda 550 €
Benzín, nafta 3 500 €
Všeobecný materiál 3 100 €
cestovné 150 €
Knihy, časopisy 250 €
poistenie vozidiel 400 €
poistenie za majetok obce 700 €
fond starostu 1 000 €
Rutinná a štandartná údržba
- kosačiek, píly, palivo 1500 €
- dopravné prostriedky 700 €
- budov 800 €
- kancelárskej techniky 300 €
školenia, kurzy 500 €
všeobecné služby 500 €
špeciálne služby (právne služby,
     audit, účtovníctvo) 7 500 €
na členské príspevky 700 €
licencie a programy 730 €
poplatky a odvody 1 000 €
na stavebný úrad 2 200 €
splátka úveru (do roku 2016) 12 878 €
mzdy 58 000 €
odvody 20 416 €
prídel do sociálneho fondu 580 €
stravovanie OcÚ 1 260 €
doplnkové dôchodkové sporenie 300 €
dohody za vykonanú prácu 3 000 €
odmena zástupcu starostu 4 000 €
mzda kontrolóra 1 200 €
Služby
odvoz TKO 22 000 €
Verejné osvetlenie
elektrická energia 13 000 €
údržba 3 000 €
mzda 400 €
Dom smútku
dom smútku - elektrina 400 €
údržba, rekonštrukcia 11 000 €
voda cintorín 250 € 

Výňatok zo zápisnice zo 7. zasadnutia OZ 16.12. 2011 v Hájskom

Rozpočet na rok 2012
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili 8 poslanci: p. 
Ján Popelka, Bc. Michal Horňák, p. Peter 
Vlček,  Ing. Vladimír Chudáčik, Ing. 
Marian Palkovič,  p. Pavol Búran, Ing. Ivan 
Hambalek, p.  Jaroslav Bennár a hlavný 
kontrolór obce – Ing. Ladislav Čanaky.
Neprítomná bola iba poslankyňa p. Darina 
Durecová.
Uznesenia: 
OZ uznesením č. 51/8/2012 schválilo 
program rokovania. (za: 8, proti: 0, zdržal 
sa: 0)
OZ uznesením č. 52/8/2012 schválilo 
voľbu návrhovej komisie v zložení: 
predseda Bc. Michal Horňák, p. Jaroslav 
Bennár a p. Ing. Vladimír Chudáčik. (za: 7, 
proti: 0, zdržal sa: 1)
OZ uznesením č. 53/8/2012 berie na 
vedomie oboznámenie sa s Inovovanou 
stratégiou rozvoja územia Via Romanum 
(za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0).

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra 
p. Ing. Ladislava Čanakyho  o predstavenie 
jeho činnosti za prvý polrok 2012. OZ 
uznesením č. 54/8/2012 schválilo plán 
činnosti hlavného kontrolóra za prvý 
polrok 2012. (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ znesením č.  55/8/2012 schválilo, že 
plat starostu sa ponechá ako bol doteraz t. 
j. 1700€. (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Starosta obce predstavil OZ čerpanie 
rozpočtu za rok 2011. Taktiež uložil 
finančnej komisii rozpočet, ktorý je 
schválený na rok 2012, aby bol rozčlenený 
a pripravený výhľad na ďalšie dva roky. 
OZ zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu 
za rok 2011.
Diskusia:
Starosta obce predstavil OZ a občanom 
§50 j – protipovodňová aktivita – čistenie 
vodného kanálu,  ktorý preteká našou 
obcou.

Staros ta obce podotkol ,  že bude 
prerokovanie ÚPN obce predbežne 
27.2.2012 v KD v Hájskom – zvlášť pre 
podnikateľov a potom pre občanov.
Občania sa pýtali starostu a OZ, čo sa 
plánuje so starým obecným úradom – Dom 
dôchodcov, na zatekanie domu smútku na 
cintoríne,  v akom riešení je vozík na 
v e n c e . Ta k t i e ž a k á j e s i t u á c i a 
s potravinovou pomocou, neplatičmi daní a 
TKO.
Starosta obce sa vyjadril aj na hrobové 
miesta – ich prenájom, údržba, staré 
pomníky – pamätný hrob.
Starosta obce spomenul divadlo, ktoré 
plánujeme 20.2.2012 do Domu kultúry 
v Šali na komédiu.

L.P. 

Výňatok zo zápisnice z 8. zasadnutia OZ 10.02. 2012 v Hájskom

 V týchto dňoch prebieha zákonom stanovená lehota na verejné 
prerokovanie návrhu územného plánu. Počas tohto obdobia má 
každý občan a organizácia so sídlom na území obce právo vzniesť 
k nemu pripomienky. Je to jedinečná príležitosť, dôkladne sa 
s územným plánom oboznámiť,  preštudovať si texty aj grafické 
prílohy (mapy) a prípadne požiadať o zapracovanie vašich 
nápadov a pripomienok. Táto príležitosť je  unikátna preto, lebo 
územný plán sa pripravuje na dlhšie časové obdobie (10-15 
rokov) a  zmena územného plánu po jeho definitívnom schválení 
už prakticky nie je možná.

M.P.
 V prvom rade si musíme uvedomiť,  že územný plán je právny 
dokument obsahujúci veľké množstvo užitočných informácií, ktoré 
sa musíme naučiť vyčítať. Nie je to však žiadna veda,  podobne ako 
vieme čítať obyčajné mapy,  naučíme sa ľahko čítať aj územné 
plány, ktoré sú vlastne tiež mapami, mapami budúcnosti. Územný 
plán sa totiž spracúva pre pomerne veľké časové obdobie 
dopredu.
Dozvieme sa z neho napr.:
 - kde sa v budúcnosti bude umiestňovať výstavba rodinných, 
 či bytových domov,
 - kde je naplánovaný priemyselný park, obchody, šport, …,
 - kadiaľ povedie nová trasa kanalizácie,  plynovodu, 
 elektrického vedenia, …,
 - kde budú vedené nové komunikácie, diaľnica, železnica, …
 - tiež z neho vieme vyčítať,  ktoré stavby (rozumej stavby ako 
 budovy, ale aj stavby líniové – siete, komunikácie,  …) sú 
 (alebo budú) vyhlásené za verejnoprospešné (môže dôjsť k 
 vyvlastneniu) ako opatrenia vo verejnom záujme.
Grafická časť obsahuje nasledovné výkresy:
 Širšie vzťahy Zobrazujú riešené územie v širšom kontexte 
v mierke 1:10000 a väčších, vrátane väzieb na okolie mimo 
katastra. Výkres zobrazuje hlavné rozvojové zámery, hlavnú 
dopravnú kostru a jej napojenie na cesty vyšších kategórií, 
infraštruktúru vo vzťahu k vyšším rozvodným rádom, …

 Komplexný urbanistický návrh Výkres obsahuje návrh 
funkčného využitia a priestorového usporiadania územia.
 Výkres verejného dopravného vybavenia Výkres obsahuje 
komplexný návrh dopravy, návrh diaľnic,  rýchlostných 
a ostatných komunikácií na katastrálnom území obce a 
dopravných zariadení a služieb.
 Výkres verejného technického vybavenia Výkres obsahuje 
stav a návrh technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, 
zásobovanie zemným plynom, telekomunikácie, zásobovanie 
elektrickou energiou). Výkres kvôli prehľadnosti môže byť 
rozdelený na viacero samostatných výkresov, napr.: „Vodné 
hospodárstvo“ a „Energetika“.
 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny Výkres obsahuje 
súčasný stav a návrh ochrany prírody a krajiny, návrh prvkov 
kostry územného systému ekologickej stability územia obce.
 Výkres perspektívneho využívanie PP a LP na 
nepoľnohospodárske účely Výkres obsahuje vyhodnotenie 
záberu PP a LP. Podrobne je obsah a rozsah územného plánu obce 
popísaný vo vykonávacej vyhláške k stavebnému zákonu – 
vyhláška č.55/2001 MŽP SR.
 Výkres organizácie a regulácie územia s vyznačenými 
verejnoprospešnými stavbami Pre mnohých strašiak, pre 
mnohých spojitosť s vyvlastňovaním. Bez kvalitného 
zadefinovania a schválenia verejnoprospešných stavieb v rámci 
územného plánu by sa veľmi ľahko mohlo stať, že sa ku 
vlastnému rodinnému domu,  alebo napr. ku športoviskám, … 
nebudeme môcť dostať, pretože komunikácie pretnú iné pozemky, 
či budovy a tie nebude vôľa uvoľniť pre verejnoprospešný účel. 
Alebo, technická infraštruktúra sa nebude dať zrealizovať, pretože 
ju nebude kadiaľ viesť,  jednoducho súkromné vlastníctvo bude 
nedobytné. Každý chce mať kvalitný a pohodlný prístup k svojmu 
obydliu,  každý chce mať svoj dom napojený na všetky dostupné 
siete, väčšina z nás sa chce športovo, či kultúrne vyžiť a mať 
pocit, že moje mesto je krásne, kultúrne a bezpečné.

Zdroj: www.uzemneplany.sk
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Realizácia Územného plánu obce Hájske

Etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN a stav projektu k 21.3.2012 v obci Hájske

http://www.uzemneplany.sk
http://www.uzemneplany.sk
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Vážení občania Hájskeho, budúci nájomcovia hrobov a 
návštevníci, v skratke si priblížime prevádzkový poriadok 
pohrebiska, čo sú Vaše povinnosti a práva na miestnom cintoríne. 

Kedy a kým bol schválený prevádzkový poriadok 
pohrebiska? 

Obecné zastupiteľstvo obce Hájske dňa 16.12.2011 na základe 
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydalo všeobecné 
záväzné nariadenie č.  5/2011, ktorým sa ustanovuje Prevádzkový 
poriadok pohrebiska obce Hájske.

Na koho sa vzťahuje prevádzkový poriadok pohrebiska?
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na 

prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov hrobových miest,  na 
poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov 
pohrebiska.
Čo je to nájomná zmluva a pre koho platí?
Nájomné zmluvy existujú niekoľko rokov v susedných a 

iných obciach. Žiaľ v našej obci nikto na tento fakt nedbal. 
Z nájomného za hrobové miesta sa prevádzkuje pohrebisko 
(údržba zelene, vynášanie odpadových kontajnerov, oprava 
osvetlenia a iné).

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej 
zmluvy. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa 
vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby (10 rokov), ak tento 
zákon neustanovuje inak. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta 
má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na 
hrobové miesto osoba blízka.  Prednostné právo na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka 
od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Cenník služieb: 
 - Nájomné za jednohrob na dobu 10 rokov – 10€
 - Nájomné za dvojhorb na dobu 10 rokov – 20€
 - Nájomne za trojhrob na dobu 10 rokov – 30€
 - Nájomné za štvorhrob na dobu 10 rokov – 40€
 - Nájomné za detský hrob na dobu 10 rokov – 5€
 - Cintorínsky poplatok – 7€

Aké sú povinnosti nájomcu?
Nájomca hrobového miesta je povinný: 

 -  dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré 
 sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta
 -   udržiavať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
 - udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na 
 vlastné náklady
 - písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska 
 všetky  zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie 
 evidencie hrobových  miest
 -   udržiavať poriadok na pohrebisku

Stavebné práce a iné obdobné činnosti na pohrebisku?
 K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, urnového 
miesta alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na 
hrobovom mieste,  je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska. To sa netýka bežnej údržby 
hrobového miesta. Potrebné práce na hrobovom mieste môže 
vykonávať len nájomca hrobového miesta alebo ním určená 
osoba. Odpad, ktorý vznikol pri stavebných a iných prácach,  
musí nájomca vyviesť z pohrebiska na dvoje náklady. 
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo 
zastaviť stavebné práce a obdobné činnosti na pohrebisku, ak 
zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto prevádzkového 
poriadku.
 Ako je to zo zeleňou a prvkami drobnej architektúry?
 Vysádzať stromy, kry a iné dreviny na pohrebisku môže len 
prevádzkovateľ pohrebiska. Na prenajatom hrobovom mieste 
môže stromy, kry a iné dreviny so súhlasom prevádzkovateľa 
pohrebiska vysádzať aj nájomca hrobového miesta. Údržbu 

trávnatých plôch, stromov, krov a iných drevín zabezpečuje 
prevádzkovateľ pohrebiska. Lavičky, odpadkové koše a iné 
prvky drobnej architektúry môže na pohrebisku umiestňovať 
len prevádzkovateľ pohrebiska!
 Aké sú povinnosti návštevníka pohrebiska?

Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia 
prevádzkového poriadku pohrebiska, najmä zachovávať 
dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane 
k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj na 
pohrebisku, dôstojnosť pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo 
pozostalých. 

Na pohrebisku sa zakazuje:
 - šliapať po hrobových miestach
 - odhadzovať odpad mimo zberných nádob na odpad
 - robiť hluk
 - používať alkoholické nápoje a iné omamné  látky alebo 
 vstupovať na pohrebisko pod ich vplyvom
 - ničiť, odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových 
 miest
 - akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska
 - vstupovať motorovým vozidlám  s v ý n i m k o u 
 dopravnej obsluhy

Kedy a komu je povolený vstup na pohrebisko?
 Pohrebisko je pre verejnosť prístupné bez obmedzenia. Do 
areálu pohrebiska je zákaz vstupu motorovým vozidlám 
s výnimkou: 
a) vozidiel zabezpečujúcich prevoz mŕtvych
b) vozidiel zabezpečujúcich stavebné práce alebo iné obdobné 
činnosti,  ak celková hmotnosť vozidiel zabezpečujúcich úpravu 
hrobov neprekročí 6t.
 Čo s porušením prevádzkového poriadku?
 Nedodržanie ustanovení prevádzkového poriadku:
a) ak ide o priestupky a iné správne delikty na úseku 
pohrebníctva, upravuje zákon č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve
b) v ostatných prípadoch porušenie všeobecne záväzného 
nariadenia upravuje zákon č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.
 Prevádzkový poriadok pohrebiska je umiestnený pred 
miestnym cintorínom pri vstupnej bráne na tabuli, kde si každý 
občan, nájomca hrobových miest, môže prečítať práva 
a povinnosti, ktoré musí dodržiavať na cintoríne v Hájskom.   
 Vážení občania, dávame Vám do povedomia internetovú 
stránku www.virtualnycintorin.sk , kde si môžete pozrieť 
v digitalizovanej podobe hroby rodiny, priateľov a známych 
v Hájskom, ale aj  kdekoľvek na Slovensku.

L.P.

Prevádzkový poriadok pohrebiska

http://www.virtualnycintorin.sk
http://www.virtualnycintorin.sk
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,,Nelegálny výrub 
drevín v katastrálnom 
území obce Hájske“

 Obec Hájske, ako príslušný správny 
orgán podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 69 písm. a) zákona č. 
543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny 
(ďalej len ,,zákon“),  Vás upozorňuje, že 
svojvoľný výrub drevín v katastrálnom 
území obce Hájske je nezákonný a trestný. 
Stretávame sa s rôznymi situáciami v našej 
obci ako niektorí naši spoluobčania si nosia 
na svojich pomocných vozíkoch opílené 
konáre a kmene zo stromov z katastrálneho 
územia našej obce.
 Za nelegálne výruby akýchkoľvek 
stromov hrozia pokuty a dokonca aj 
väzenie.  Reálny život potvrdzuje, že ľudia 
nie sú dostatočne informovaní o tom, že 
nemôžu svojvoľne zrezávať stromy ani vo 
vlastnej záhrade, ak nemajú na to 
povolenie. Povolenie na výrub dreviny 
dostanete na Obecnom úrade v Hájskom, 

ak si vyplníte žiadosť a k žiadosti priložíte: 
doklad o vlastníctve, situačný nákres,  
zaplatenie správneho poplatku (fyz. osoba 
6,50€ a práv. osoba 66€)a daná situácia sa 
preskúma. Výrub drevín sa môže vykonať 
len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. 
októbra do 31. marca.

Na ochranu drevín sa vzťahujú 
ustanovenia § 46,47 a 48 zákona o ochrane 
prírody a krajiny a § 17 vyhlášky č. 
24/2003 Z. z.  v znení vyhlášky č. 492/2006 
Z. z. Súčasne Vás upozorňujeme, že 
odstraňovanie krovinatých porastov 
s výmerou menšou ako 10 m² a to takým 
spôsobom, že sú vyhŕňané aj s koreňovým 
systémom, z dôvodu čoho príde k ich 
vyschnutiu a odumretiu, sa považuje za 
poškodzovanie a ničenie drevín, ktoré je 
možné klasifikovať ako správny delikt 
alebo trestný čin v prípade právnickej 
osoby a to v závislosti od výšky 
spoločenskej hodnoty vyrúbaných alebo 
poškodených drevín.

V prípade zistenia porušenia zákona 
o ochrane pr í rody a kra j iny ( t . j . 
ne legá lneho vý rubu d rev ín a lebo 
poškodzovania drevín) postúpi obec toto 

zistenie na Obvodný úrad životného 
prostredia Šaľa, ktorý je správnym 
orgánom pri prerokovávaní priestupkov 
a iných správnych deliktov na uvedenom 
úseku.
 Kompetencie na úseku vydávania 
súhlasu na výrub drevín boli na obce 
prenesené zákonom NR SR č. 416/2001 Z. 
z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na samosprávy 
a VÚC (§ 2 písm. f).
 Taktiež v obecnom rozhlase bola 
vyhlasovaná správa: ,,Obec Hájske 
oznamuje občanom, že podľa zákona 
543/2002 Z. z.  o ochrane krajiny a prírody 
a podľa § 71 tohto zákona, ktorý vykonáva 
štátny dozor vo veciach ochrany prírody 
a krajiny vydáva prísny zákaz svojvoľného 
výrubu drevín hlavne v častiach: Doliny, 
Hliníky, Výmole,  Rybník, Kačičáreň ako aj 
ostatného katastrálneho územia obce. 
Porušenie sa trestá podľa zákona.“
 Takže je len na nás občanoch ako sa 
k celej situácii postavíme, pretože vždy 
stromy a rastliny skôr ubúdajú ako 
pribúdajú.

L.P.

 Tak ako každý rok, aj tento sa dňa 15. februára uskutočnil 
školský karneval. Keďže je nás menej, vymenili sme priestory 
kultúrneho domu za chodbu našej školy, ktorú sme si samozrejme 
pekne  vyzdobili a ozvučili. Tohtoročnou novinkou bol spoločný 
karneval so škôlkou, ktorá je od septembra ( pre tých ktorí o tom 
nepočuli ) našou súčasťou.

   Na radosť všetkých, masiek bolo neúrekom. Chodba sa na pár 
hodín zmenila na rozprávkovú krajinu plnú víl, hovoriacich 
zvierat, princezien,  princov a ďaľších rozprávkových bytostí,  ale 
našli sa aj Spidermani, kovboji, futbalisti a iní hrdinovia. A 
samozrejme nechýbali ani obetaví rodičia ( a bolo ich nemálo ) .
Pani učiteľky z MŠ sa rozhodli odmeniť rovnakými cenami 
všetkých škôlkárov. Školáci to až také jednoduché nemali. 
Hodnotili sme u nich nápaditosť, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. A 
tak sa ocenenia dočkal i najfarebnejš ie , najs tarš ie , 
na jo r ig iná lne jš i e , na jzv ie race jš i e ,  na jexo t icke jš i e , 
najprinceznovanejšie a ešte iné naj... masky.
  Po vyhlásení výsledkov sa rozprúdila pravá, nefalšovaná 
fašiangová zábava. Nechýbal ani dobrý, teplý čaj ( keďže nebolo 
najteplejšie ), fašiangové šišky a samozrejme ani pravá 
karnevalová torta. Tieto dobroty všetkým prítomným veľmi 
chutili.
   Domov sme všetci odchádzali s dobrým pocitom, že sa nám 
podarilo spestriť si pre niekoho jednotvárny školský život.
A aby som nezabudla, na záver by som chcela poďakovať 
sponzorom, ktorí sa postarali nielen o ceny ale aj o občerstvenie.
ceny  : OÚ Hájske.  pani Kaducová
občerstvenie: pani Búranová ( šišky ), p. vych Rábeková ( torta ), 
ZŠsMŠ Hájske ( čaj ).

L.L.

Karneval v škôlke
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XIV. kolo 25.3.2012 15:00 ŠK Hájske vs Svätoplukovo
XV. kolo 1.4.2012 15:30 Cabaj - Čápor vs ŠK Hájske
XVI. kolo 8.4.2012 15:30 ŠK Hájske vs Čakajovce
XVII. kolo 15.4.2012 15:30 Jarok vs ŠK Hájske
XVIII. kolo 22.4.2012 16:00 ŠK Hájske vs Diakovce
XIX. kolo 29.4.2012 16:00 ŠK Hájske vs Rišňovce
XX. kolo 6.5.2012 16:30 Báb vs ŠK Hájske
XXI. kolo 13.5.2012 16.30 ŠK Hájske vs Polný Kesov
XXII. kolo 20.5.2012 17:00 Rumanová vs ŠK Hájske
XXIII. kolo 27.5.2012 17:00 ŠK Hájske vs Trnovec n/V
XXIV. kolo 3.6.2012 17:00 Mojmírovce vs ŠK Hájske
XXV.kolo 10.6.2012 17:00 ŠK Hájske vs Lužianky
XXVI.kolo 17.6.2012 17:00 Selice vs ŠK Hájske

Futbal

Spoločenská kronika
16.12. 2011 - 12.3. 2011

Narodení:
Matúš Petrovský č. 251
Laura Stojková č. 422
Benjamín Poláček č. 347
Mária Blehová č. 318

Uzavreli manželstvo:
- Juraj Popelka (Hájske) a Ing. 
Katarína Senčáková (Sečovce)

Opustili nás:
Viliam Čambálik 90 rokov
Jozef Marickech 81 rokov
Stanislav Korec 53 rokov

 Zápis detí do 1. ročníka našej Základnej školy v Hájskom.
 Dňa 8. februára 2012 o 14:00 hod. v budove Základnej školy sa začal zápis detí 
predškolského veku do 1.  ročníka na školský rok 2012/2013. Zápisu sa zúčastnilo 16 detí z 
18, ktorí majú bydlisko v Hájskom a spádovou školou je pre nich ZŠ v Hájskom. Z nich 13 
spĺňalo podmienky pre plnenie povinnej školskej dochádzky.
 Deti riešili rôzne úlohy, kreslili a odpovedali na otázky, ktoré im kládli p. učiteľky.  Na 
základe ich odpovedí zisťovali slovnú zásobu detí, rečové vady, ich schopnosť reprodukovať 
text, odkresľovať jednoduché tvary a aké sú ich základné matematické schopnosti.
 Deti sa zápisu zúčastnili spoločne so svojimi rodičmi a s p. učiteľkami z MŠ.  Na zápise 
bola prítomná aj p.  Ormandyová - špeciálny pedagóg, ktorá konzultovala s p. učiteľkami a 
rodičmi schopnosti ich detí.
 Na záver si deti mohli vybrať z darčekov, ktoré im školáci zhotovili.
 Zápis prebehol v príjemnej atmosfére. Deti , ktoré museli chvíľu čakať,  mali možnosť 
zahrať si rôzne hry pripravené pre nich.
 Verím, že toto popoludnie nebolo jediné príjemné pre našich budúcich prvákov.

Mgr.  Eva Štangová - riaditeľka ZŠ a MŠ v Hájskom

Pozvánka na veľkonočnú brigádu
Starosta obce Hájske, poslanci obecného 
zastupiteľstva v spolupráci so športovcami 
a členmi poľovného združenia, pozývajú 
všetkých občanov našej obce na jarnú 
brigádu, ktorej hlavným cieľom bude 
vyčistenie ulíc, príjazdových ciest, 
trávnatých a okrasných plôch od smetí 
a vyvezeného odpadu.
Brigáda sa bude konať dňa 31.3.2012 
(sobota) o 8:00.
Občerstvenie bude zabezpečené.
Príďte pomôcť skrášliť Hájske pred 
najväčším kresťanským sviatkom v roku! 

Poďakovanie
 Riaditeľka ZŠ  a MŠ týmto chce 
poďakovať občanom našej obce, ktorí 
finančne podporili na burze počas 
Vianočnej akadémie základnú a materskú 
školu. Výťažok pre materskú školu činil 
185,00€.  Za tieto finančné prostriedky budú 
pre deti nakúpené hračky, knižky a učebné 
pomôcky potrebné na skvali tnenie 
výchovno-vyučovacej činnosti. Zároveň 
zástupkyňa pre materskú školu touto cestou 
c h c e p o ď a k o v a ť r o d i č o m d e t í 
navštevujúcich materskú školu za pomoc 
pri príprave dekoratívnych predmetov i za 
pomoc pri samotnom priebehu vianočnej 

burzy.
     Výťažok pre základnú 
školu činil 272,67€ a 
bude použitý na chod 
základnej školy ako aj na 
zakúpenie učebných 
pomôcok. Riaditeľka ZŠ 
a MŠ chce touto cestou 
poďakovať rodičom, 
ktorí podporujú chod 
školy nielen finančnými, 
ale aj vecnými darmi.

Termíny zberu na rok 2012
odpadov plastov
10. a 24. apríla 13. apríla
8. a 22. mája 11. mája
5. a 19. júna 8. júna
3. 17. a 31. júla 6. júla
14. a 28. augusta 3. a 31. augusta
11. a 25. septembra 28. septembra
9. a 23. októbra 26. októbra
6. a 20. novembra 23. novembra
4. a 18. decembra 21. decembra

Voľby 2012
 10. marca 2012 sa na Slovensku uskutočnili voľby do NR 
SR pre volebné obdobie 2012 – 2016. V obci Hájske malo 
možnosť z celkového počtu 1084 zapísaných voličov 
odovzdať hlas jednej z 26 kandidujúcich strán v jednom 
volebnom obvode, vo volebnej miestnosti, ktorá sa 
nachádzala v Kultúrnom dome v Hájskom. V čase od 7,00 do 
22,00 hod. svoju možnosť voliť uplatnilo 62,55 % voličov. 
 Za prípravu, ako aj za samotný priebeh volieb  
zodpovedala obvodná volebná komisia, ktorú tvorilo sedem 
členov delegovaných kandidujúcimi stranami a zapisovateľka 
obvodnej volebnej komisie. Priebeh volieb nebol narušený 
žiadnymi nepredpokladanými udalosťami. Otázky, resp. 
podnety,  ktoré prišli v priebehu volieb od občanov – voličov 
vyriešila volebná komisia prostredníctvom predsedkyne  
volebnej komisie v priebehu dňa.
 Okrem voličov, ktorí boli zapísaní vo voličských 
zoznamoch  uplatnili svoju možnosť voliť aj občania, ktorí 
pri voľbe predložili  platný voličský preukaz.
 Môžeme  konštatovať,  že voľby prebehli v Hájskom  
pokojne, dôstojne, bez  zásadných rušivých vplyvov. 
 Oficiálne výsledky volieb v obci Hájske, ale aj na 
Slovensku, účasť voličov, počet platných hlasov a ďaľšie 
informácie si môžu občania prezrieť na internetovej stránke 
štatistického úradu SR  - www.statistics.sk.

PaedDr. Roman Urbánik, člen volebnej komisie

Politická strana Hlasy
Smer - SD 404
KDH 73
OĽaNO 42
SNS 39
SDKÚ - DS 30
SaS 23
ĽSNS 21
99% 11
NaS - sn 5
KSS 5
Zmena zdola, DÚ 3
Most - HÍD 3
Obyčajní ľudia 3
SSS - NM 3
SDĽ 2
SZ 2
Zelení 1
PaS 1
SF 1
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