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Deň obce - Kepeždské folklórne slávnosti 2012 – III. ročník

Rok rýchlo ubehol a my sme opäť mali 
pred sebou usporiadanie III. ročníka 
„Kepeždských folklórnych slávností“, 
k t o r é o r g a n i z u j e f o l k l ó r n a 
skupina Kepeždanka. Po úspešnom 
vlaňajšom ročníku, keď sme sa rozhodli ho 
v s p o l u p r á c i s o b c o u s p o j i ť s o 
zorganizovaním tzv. „Dňa obce“, v rámci 
ktorého sa usporiadala súťaž vo varení 
gulášu jednotlivých miestnych organizácií 
a skupín. Pre občanov našej obce, sme sa 

tento rok sústredili na vylepšenie 
prostredia a verili sme, že sa nám opäť 
podarí pripraviť krásne a zaujímavé 
kultúrne podujatie pre všetkých našich 
občanov. Myslím si, že sa nám to aj 
napriek máličko nepriaznivejšiemu počasiu 
podarilo. Prehliadky folklórnych súborov 
sa zúčastnilo rekordných desať účastníkov 
vrátane dvoch domácich, a čomu sa ja 
osobne teším najviac, samostatne vystúpil 
aj náš detský súbor Kepeždanečka. Pevne 

verím, že tieto deti pomôžu 
zachovať naše staré kepeždské 
zvyky a tradície pre budúce 
generácie a my starší ich v tom 
b u d e m e v p l n e j m i e r e 
p o d p o r o v a ť . N e m ô ž e m e 
pravdaže zabudnúť ani na 
jednotlivé organizácie a skupiny, 
ktoré sa opäť zúčastnili súťaže vo 
varení gulášu. Tento rok súťažilo 
päť družstiev a ako víťazný bol 
vyhodnotený guláš Poľovníckeho 

združenia Jarč. Šiesty nesúťažný guláš 
pripravila obec ako občerstvenie pre 
v še t kýc h úč i n k u j ú c i c h . V še t kým 
zúčastneným patrí naše poďakovanie 
a samozrejme tešíme sa na ďalší ročník. 
Novinka v tomto ročníku bola výstava 
s t a r o d á v n e h o , a l e a j s ú č a s n é h o 
gazdovského náradia a poľnohospodárskej 
techniky, ktorú ste mohli vidieť v areáli 
kultúrneho domu. Aj touto formou sme si 
chceli pripomenúť ako žili naši otcovia. 
Myslím si, že môžeme aj tento III. 
ročník Kepeždských folklórnych slávností 
vyhodnotiť ako úspešný,  o čom svedčia 
i pochvalné  vyjadrenia zúčastnených 
súborov a taktiež našich spoluobčanov. 
Takže na záver patrí poďakovanie 
všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili k usporiadaniu tohto zaujímavého 
kultúrneho podujatia a tešíme sa na ďalší 
ročník.  

Ing. Ivan Hambalek, vedúci FS Kepeždanka

Výňatok z 10. zasadnutia OZ 29.06.2012 v Hájskom
 Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci: Ing. Marían Palkovič, 
p. Ján Popelka, Ing. Michal Horňák, p. Peter Vlček, Ing. Ivan 
Hambálek, p.  Jaroslav Bennár a hlavný kontrolór obce - Ing. 
Ladislav Čanaky.
 Neprítomní: p. Darina Durecová, p. Ing. Vladimír Chudáčik a 
p. Pavol Búran

Unesenia:
OZ uznesením č. 62/10/2012 schválilo program rokovania. (za: 6, 
proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č 63/10/2012 schválilo voľbu návrhovej komisie v 
zložení: predseda Ing. Ivan Hambálek, p. Ján Popelka a p. Peter 
Vlček. (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)             pokračovanie na strane 2



Strana 2 September 2012

 Vážení občania, od 1.  januára 2013 nadobúda účinnosť novela 
zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v 
premávke na pozemných komunikáciách. Prevádzkovateľ 
vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných 
komunikáciách prevádzkovať vozidlá, ktoré majú vydané 
technické osvedčenie a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, 
musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii.
 Novela zákona spresňuje,  že ide o kategórie vozidiel: L, M, 
N, O, T,  C, R,  Ps a Ls, ktoré mali vydané technické osvedčenie, 
ale neboli prihlásené do evidencie, to znamená, že nemali 
evidenčné čísla. Ide napríklad o vozidlá: motorky, babety, 
štvorkolky, prípojné vozidlá, kolesové ale aj pásové traktory, 
prípojné vozidlá traktorov, rôzne pracovné stroje a iné.
 Technické osvedčenie vozidla je najdôležitejším dokladom. 
Občania, ak potrebujete zaevidovať svoje vozidlo niektorej 
kategórie, ktoré boli spomínané v predchádzajúcom odstavci, 
vyplníte si na úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii, ku ktorému pripojí 
odborný posudok o kontrole originality, protokol o emisnej a 
technickej kontrole a technické osvedčenie.  S týmito 
menovanými dokladmi, majiteľovi vozidla bude vydané 
osvedčenie o evidencii vozidla. Ak majiteľ od vozidla technické 
osvedčenie nemá, musí v prvom rade nahlásiť polícii jeho stratu a 
následne na obvodovom úrade pre cestnú dopravu požiadať o 
vydanie duplikátu. Všetky vozidlá musia mať po 1. januári 2013 
nový typ technického osvedčenia.
 Vozidlá kategórie S - ťahané vymeniteľné stroje za traktor a 
kategórie Pn - nesené pracovné stroje a výmenné nadstavby, ktoré 
majú vydané technické osvedčenie vozidla tzv.  staré typy - musia 
požiadať o vydanie technického osvedčenia vozidla, teda výmenu 
za novší typ.

Doklady potrebné pre prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel:
- osvedčenie o evidencii časť II.
- kontrola originality, nie staršia ako 15 dní
- protokoly stavu 

technickej kontroly 
a emisnej kontroly

- správny poplatok

 Občania,  ktorí 
v l a s t n í t e t a k é t o 
v o z i d l o , k t o r é 
nepodlieha evidencii 
mali by ste sa o 
svojom konkrétnom 
prípade informovať 
na Obvodnom úrade 
pre cestnú dopravu a 
p o z e m n é 
komunikácie v Šali. 
Pre Vás majiteľov 
takýchto vozidiel by 
b o l o v ý h o d n é 
zaevidovať svoje 
v o z i d l á v č o 
najväčšom predstihu, 
aby ste sa vyhli 
náporu pri evidovaní 
k o n c o m 
kalendárneho roka.

policajný zbor SR

pokračovanie zo strany 1
Prišli s 20 min. oneskorením p. poslankyňa Darina Durecová a p. 
poslanec Ing. Vladimír Chudáčik.
OZ uznesením č. 64/10/2012 schválilo záverečný účet obce za 
rok 2011 a schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. (za: 8, 
proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 65/10/2012 schválilo VZN - o chove, vodení a 
držaní psov na území obce Hájske. (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 66/10/2012 schválilo VZN - o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce Hájske. (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
OZ uznesením č. 67/10/2012 schválilo nové znenie uznesenia a 
doplnenie uznesenia OZ č.  46/2008 z dňa 24.10.2008. OZ 
schvaľuje kúpu pozemkov v k. ú. Hájske zameraných a 
odčlenených geometrickým plánom - Mária Endersová IČO: 
17762286 zo dňa 14.4.2009 úradne overených Správou katastra 
Šaľa dňa 29.5.2009 GP č. 12/2009, č. 13/2009, č.  16/2009 s 
geometrickým plánom Geodetica s.r.o. IČO: 45417768 zo dňa

12.6.2012 úradne overených Správou katastra Šaľa dňa 18.6.2012 
na LV. ako zastavaná plocha 6,63€/m².  (za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 
0)
OZ uznesením č. 68/10/2012 schválilo programový rozpočet na 
roky 2012 až 2014.
Diskusia:
Starosta obce oboznámil OZ a prítomných občanov o ďalšej 
kontrole, ktorá bola zo životného prostredia s podnetu p. 
Mandáka o čiernej skládke.
Zástupca starostu p. Jaroslav Bennár oboznámil občanov o 
pozemkoch, ktorých vlastníkom je československý štát MNV 
Hájske, ktorý sa musí previesť delimitačným protokolom na obec 
Hájske.
p. Prochádzka sa pýtal na zneškodnenie pneumatík. Starosta 
oboznámil občanov o kontajneroch, ktoré sú na obecnom úrade 
pristavené počas celého roka. Taktiež spomenul zamykanie 
cintorínskej brány.

L.P.

Výňatok z 11. zasadnutia OZ 26.09.2012 v Hájskom
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 9 poslanci: p. 
Ing. Marián Palkovič, p. Ján Popelka,
Ing. Michal Horňák, p. Peter Vlček, p. 
Darina Durecová, p. Ing. Vladimír 
Chudáčik a p. Pavol Búran, Ing. Ivan 
Hambalek, p. Jaroslav Bennár a hlavný 
kontrolór obce – Ing. Ladislav Čanaky.
Uznesenia:
OZ uznesením č. 69/11/2012 schválilo 
program rokovania. (za: 9, proti: 0, zdržal 
sa: 0).
OZ uznesením č. 70/11/2012 schválilo 
voľbu návrhovej komisie v zložení: 
predseda
Jaroslav Bennár, p. Ján Popelka a p. Ing. 
Marián Palkovič (za: 9, proti: 0, zdržal sa: 
0).

OZ uznesením č. 71/11/2012 schválilo – 
Návrh na rekonštrukciu kultúrneho domu v 
Hájskom
(za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0).
OZ zobralo na vedomie:
- Kontrolu a čerpanie rozpočtu za rok 
2012 a monitor ing programového 
rozpočtu,
- Správu o výsledku kontroly NKÚ SR 
a prijatých opatreniach,
- Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch 
kontroly za prvý polrok 2012 a
- Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra 

na druhý polrok 2012.
Diskusia:
p. Búran sa pýtal na zber papiera v ZŠ, 

riaditeľské voľno a tiež na chodníky v obci 
– parkovanie kamiónov a autobusov.
p. Sotáková sa pýtala na uhradenie jej daní 
a daní,  ktoré nie sú zaplatené inými 
občanmi.
Starosta obce poďakoval p. Urbanovej za 
stromčeky, ktoré sa vysadili v areály ZŠ.
p. Urbanová sa pýtala, čo sa deje na 
farskom úrade a tiež či VPP by mohli vo 
vysadenej obecnej zeleni vyplieť burinu.
p. Urban sa pýtal na užívanie vlastného 
majetku – konkrétne zhorená stavba 
rodinného domu a je j zneč i s tené 
a zarastené okolie zelinou. Taktiež sa pýtal 
p.  Urban na založenie občianskeho 
združenia na odkupovanie starých domov 
v obci.

L.P.
V evidencii vozidiel nastane zmena

Hontianska paráda
Dňa 18. augusta 2012 sa naša folklórna 
skupina Kepežďanka s detskou 
folklórnou skupinou Kepežďanečka 
zúčastnili Hontianskej parády v dedinke 
Hrušov. Tento už XVII. ročník festivalu 
s a t e š í v e ľ k e j p o p u l a r i t e a 
medzinárodnej účasti. Tento rok to boli 
hostia z Grécka, Rakúska, Turecka, 
Rumunska a Nemecka. Naša FS 
začínala účinkovaním v dedine Hrušov 
a potom sa presunula na lesnú scénu, 
kde takisto zaspievala veľa krásnych 
piesní. Po odspievaní sa mohli členovia 
FS poprechádzať po dedine, kde boli 
prezentované rôzne starodávne roľnícke 
práce a najrôznejšie remeslá v prostredí 
hrušovských lazov i v samotnej obci. 
Na hostí festivalu čakali dvory a 
ochutnávky miestnych špecialít a 
folklórne vystúpenia v krásnom 
amfiteátri. Hontiansku parádu si FS 
naozaj užila a pevne dúfa, že si bude 
môcť tento zážitok zopakovať aj na 
budúci rok.
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 Keby sme urobili v dedine anketu a 
spýtali sa ľudí, čo je pre Hájske 
charakteristické, čo myslíte, čo by sme sa 
dozvedeli? Čo inde nemajú a my máme, a 
preto sme na to pyšní? (keby sme chceli 
byť zlomyseľní, mohli by sme otázku 
položiť aj opačne - čo my nemáme a inde 
majú - to by bol dlhý zoznam, ale tým 
smerom sa uberať nebudeme.)
 Na prvom mieste by to iste bola 
kaplnka - má svoju historickú ale hlavne 
sakrálnu hodnotu. Každoročná púť spojená 
s hodami je bezosporu udalosťou č.1 v 
našej dedine.
 A čo máme eš te také, čo nás 
charakterizuje? Tažko hľadať - kostol, 
školu, krčmu, ... to ale majú v každej 
dedine. Asi najlepšie nás charakterizujú 2 

slová začínajúce písmenom “F” - folklór a 
futbal.
 Aj keď skoro v každej dedine už 
existujú folklórne súbory a futbalové 
kluby tiež - my máme folklórne súbory až 
2 a nedeľné futbalové zápasy sú už 
desaťročia nielen športovým, ale aj 
spoločenským podujatím.
 Pre dedinu s 1300 obyvateľmi sú 2 
folklórne súbory zaujímavosťou. Tvoria 
ich väčšinou staršie vekové kategórie. Nie 
div, veď v Hájskom je veľa dôchodcov. 
Kepežďanka je renomovaný folklórny 
súbor, ktorý má za sebou mnohé úspechy, 
ale zahanbiť sa nedá ani Hájčanka. Keby 
nás tak niekedy prekvapili a spoločne 
zaspievali na jednom javisku - to by bola 
radosť pre každého milovníka folklóru.

 Futbalu sa venujú skoro všetci chlapci 
a chlapi, ktorým sa chce a ktorí vládzu 
behať alebo o futbale aspoň hovoriť.
 Je potrebné povedať,  že je to pekné - 
tradície si treba ctiť a zachovávať ich. 
Kepežďanka v tomto duchu už vychováva 
svojich pokračovateľov v Kepežďanečke. 
A čo sa týka futbalistov, tí majú systém 
kontinuity už dávno prepracovaný - cez 
žiakov, dorastencov až po “starých pánov”.
 Keď si uvedomíme, že v ZŠ  je iba 
hŕstka žiakov (v tomto šk. r. 55), takže to 
bude hlavne na starších, aby mladých 
pritiahli k týmto činnostiam, lebo 
povedzme si pravdu,  mládež v Hájskom 
nemá veľmi na výber.

M. Vachútová

Národnostné menšiny a etnické skupiny v Slovenskej republike
(v mestách, obciach a lazoch)

Dve slová na “F”

 Uvedomovanie si svojej národnej príslušnosti či už u 
jednotlivca alebo skupiny, predstavovalo dôležitú súčasť 
ľudského sebauvedomenia sa už od neskorého stredoveku. 
Všeobecne platia pritom dané faktory: spoločný pôvod, jazyk, 
vierovyznanie, kultúra a dejiny, avšak uplatňujú sa i subjektívne 
ideové orientácie, ako napríklad svetonázor, právne, štátne a 
spoločenské poriadky. 
 Slovenská republika uskutočňuje národnostnú politiku voči 
svojim národnostným menšinám predovšetkým v troch rovinách: 
ústavnoprávnej, kultúrnej a školskej, respektíve vzdelávacej 
rovine.  Slovenská republika patrí k národnostne zmiešaným 
štátom v Európe, pričom každá s prítomných národnostných 
menšín si chce zachovať svoju etnickú, kultúrnu a jazykovú 
identitu.
 Ústava SR venuje tejto problematike samostatný štvrtý oddiel 
pod názvom Práva národnostných menšín a etnických skupín, 
umiestnených v druhej hlave nazvanej základné práva a slobody.
 Občanom patriacim k národnostnej menšine a etnickej 
skupine sa zaručuje: všestranný rozvoj,  právo spoločne s dalšími 
rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v 
materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, 
zakladať i udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Zaručuje sa 
im tiež právo na osvojenie štátneho jazyka, právo na vzdelávanie 
vo vlastnom jazyku, používať materinský jazyk v úradnom styku, 
ako aj právo zúčasťňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa 
národnostných menšín a etnických skupín,  aby si zachovali svoju 
identitu a rozvíjali sa vo svojej pestrosti. 
 Samostatná národnostná politika SR 
realizovaná v teórii aj v praxi je dôkazom 
demokratického prístupu k riešeniu tejto 
zložitej problematiky a oproti viacerým 
štátom Európy zabezpečuje nadštandardné 
postavenie národnostných menš ín a 
etnických skupín v Slovenskej republike.
 Súčastná národnostná kultúra vyrastala 
na základe, ktorým bol príchod Slovanov na 
naše územie v 6. s toroč í . Pr íchod 
maďarských kmeňov v 10. s toroč í 
neznamenal len zánik Veľkej Moravy, ale 
významne ovplyvnil aj charakter a tempo 
formovania slovenskej národnosti.  Popri nich 
tu boli i: Nemci, Valóni, Poliaci, Chorváti, 
Gréci, Češi,  ktorí sa však rýchlo asimilovali. 
Známy je testament zakladateľa uhorského 
štátu Štefana I., v ktorom hovorí, len tá 
krajina, v ktorej sa používajú viaceré jazyky 
može byť veľká a silná. Odhaduje sa, že na 

začiatku 13. storočia žilo na Slovensku asi štvrť milióna 
obyvateľov, a to hlavne v nížinách a údoliach riek. Etnickú 
štruktúru obyvateľstva významne zmenila nemecká a valašská 
kolonizácia. Nemci sa usídlili najmä v Bratislave a jej okolí, na 
strednom Slovensku a na Spiši.  Na valašskom práve sa od prvej 
polovice 14. storočia osídlili najmä severné časti Slovenska a aj 
niektoré stredoslovenské horské oblasti. Hospodársky rozvoj po 
tatárskom vpáde mal vplyv iba na narastanie počtu Židov, ktorí sa 
dokázali zapojiť do ekonomického života krajiny. V tomto období 
prišli na Slovensko z Grécka cez Balkán kočujúci Cigáni. 
Koncom 15. storočia etnický obraz Slovenska sa zmenil najmä 
nastupujúcou slovakizáciou miest na západnom Slovensku. Po 
Moháčškej bitke v roku 1526 sa na Slovensku usádza nielen 
maďarská šľachta ale i poddaní. Na južné a západné Slovensko sa 
pred tureckým nebezpečenstvom prisťahovali Chorváti, Srbi, 
Slovinci a pochopiteľne i početní Maďari. Po bitke na Bielej hore 
prichádzajú na Slovensko rodiny českých exulantov, na severe 
Slovenska vzniká niekoľko goralských (poľských) dedín. Na 
severovýchodnom Slovensku sa posilňovalo rusínsko-ukrajinské 
osídlovanie. Na západné Slovensko od polovice 18. storočia 
zosilnel príliv Židov z Moravy a Sliezska na východné 
Slovensko. Cigánske obyvateľstvo alebo kočovalo,  alebo žilo v 
diaspórach. Usídlili sa tu aj skupiny tzv. gréckych obchodníkov. 
20. storočie bolo pre menšiny žijúce na Slovensku storočím 
veľkých zmien.

L.P.

Slovenská republikaSlovenská republika HásjkeHásjke

abs. v % abs. v %

Materinský jazyk

celkovo 5,397,036 100 1,314 100

slovenský 4,240,453 78.6 1,118 85.1

maďarský 508,714 9.4 14 1.1

rómsky 122,518 2.3 131 10.0

český 35,216 0.7 8 0.6

ukrajinský 5,689 0.1 1 0.1

poľský 3,119 0.1 0 0.0

rusínsky 55,469 1.0 0 0.0

ostatné 20,597 0.4 0 0.0

nezistený 405,261 7.4 42 3.1
Zdroj tabuľky www.scitanie2011.sk
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1 Lužianky 9 7 0 2 22:10 21 (+6)
2 Selice 9 6 2 1 27:12 20 (+5)
3 Nové Sady 9 5 1 3 23:14 16 (+4)
4 Rumanová 8 4 3 1 18:11 15 (+6)
5 Cabaj-Čápor 9 4 3 2 17:13 15 0
6 Svätoplukovo 9 4 2 3 18:21 14 (-1)
7 Hájske 8 4 0 4 21:15 12 (-3)
8 Mojmírovce 9 3 2 4 19:18 11 (-1)
9 Výč.-Opatovce 9 3 1 5 13:16 10 (-2)

10 Diakovce 9 3 1 5 13:23 10 (-2)
11 Rišňovce 9 2 3 4 15:20 9 (-3)
12 Trnovec 9 2 3 4 13:18 9 (-6)
13Čakajovce 9 2 1 6 10:25 7 (-8)
14 Jarok 9 1 2 6 14:27 5 (-7)

ŠK Hájske  vs Výč.-Opatovce 1 : 2
Mojmírovce vs ŠK Hájske 1 : 2
ŠK Hájske vs Rišňovce 6 : 2
Rumanová vs ŠK Hájske 3.11. o 13:303.11. o 13:303.11. o 13:30
ŠK Hájske vs Trnovec n/V 2 : 0

Svatoplukovo vs ŠK Hájske 4 : 2
 ŠK Hájske vs Lužianky 0 : 1

Selice vs ŠK Hájske 4 : 3
 ŠK Hájske vs Diakovce 5 : 1
ŠK Hájske vs Cabaj-Čápor 7.10. o 14:307.10. o 14:307.10. o 14:30
Čakajovce vs ŠK Hájske 14.10. o 14:3014.10. o 14:3014.10. o 14:30
ŠK Hájske vs Nové Sady 21.10. o 14:0021.10. o 14:0021.10. o 14:00

Járok vs ŠK Hájske 28.10. o 14:0028.10. o 14:0028.10. o 14:00

Tabuľka II. A trieda Nitra-Šaľa Výsledky zápasov A mužstva

Narodili sa:
Patrik Sládečka  č. d. 399

Uzavrela manželstvo:
- Martin Búran (Hájske) a Mgr.     
Petronela Búranová (Hájske)
- Ing. Marek Zelovič (Nitra) 
a Ing. Veronika Tóthová 
(Hájske)
- Jozef Juríček (Hájske) 
a Beáta Hvidzová (Hájske)

Opustili nás:
Anna Hindická   70 rokov

Spoločenská kronika
(13.6. 2012 - 27.9. 2012)

Vážení občania
Komplex - odpadová spoločnosť ktorá 
zabezpečuje zber komunálneho odpadu ako aj 
z h o d n o t e n i e s e p a r o v a n ý c h z l o ž i e k 
komunálneho odpadu v našej obci, žiada 
občanov o spoluprácu pri skvalitnení zberu 
komunálneho odpadu ako aj separovaných 
zložiek komunálneho odpadu t.j. plastov a skla.
 Pri zbere komunálneho odpadu t.j.  110 a 120 
l nádob, žiadame občanov, aby tie nádoby ktoré 
nemajú dno, resp. časť dna, odtrhnutý držiak 
nádoby, prípadne poklop, nenapĺňali odpadom, 
nakoľko manipulácia s takýmito nádobami je 
sťažená a odpad pri vyprázdňovaní poškodenej 
nádoby vypadáva mimo zberového vozidla a 
znečisťuje okolie.
 Občania ktorí majú takto poškodené nádoby 
majú možnosť zakúpiť si plastové 120 l nádoby 
na obecnom úrade.
 Často sa stáva,  že v deň zberu komunálneho 
odpadu sa zberové vozidlo nemôže dostať k 
nádobám z dôvodu neprejazdnej cesty. Preto 
žiadame občanov, aby v deň zberu uvoľnili 
komunikácie a umožnoli tak pozvoľný prejazd 
zberového vozidla k nádobám. Pokiaľ nebudú 
splnené tieto podmienky, tak nádoby nebudú 
vyprázdnené.
 Pri zbere plastov žiadame občanov o 
stláčanie PET-fliaš,  najlepšie pošliapať a 
následne zazátkovať, aby sa ich do vreca 
zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné 

vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené treba ho 
doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.
 Do vriec na plastový odpad patria tieto 
komodity:
Stlačené PET-fľaše, t.j. fľaše od minerálok, 
malinoviek, vína a pod., ďalej flaše od octu, 
aviváže,  igelitové tašky, plastové poháre, 
plastové fólie a odpad z podobných materiálov.
 A nepatria tieto komodity:
TETRA PACKY t.j. obaly z mlieka a džúsov, 
plechovky od piva, nealko nápojov, plasty 
znečistené od oleja, rôznych chemikálií a 
liekov.
 Pri odovzdávaní skla na druhotné využitie 
najväčší problém v nádobách na sklo robia 
odpady, ako sú plexisklo, zrkadlá, porcelán, 
žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo s 
kovovou výplňov, vrchnáky a uzávery z fliaš, 
rámy z okien, keramika, porcelán, za 
prítomnosť ktorých odberateľ skla dáva zrážky, 
resp. sklenené črepy neprevezme.
 Preto aj touto cestou Vás žiadame o 
dôslednejšie separovanie skla a do nádob na 
sklo dávali iba komodity ako sú: sklenné flaše 
od alko a nealko nápojov, potravín, kozmetiky 
bez vrchnákov a uzáverov, sklenené črepy, 
poháre, farebné sklo, tabuľové sklo bez drôtenej 
vložky.
Veríme že uvedené nedostatky spoločnými 
silami dokážeme v blízkej dobe odstrániť. 

Ďakujeme za spoluprácu.
Komplex - odpadová spoločnosť

OU zisťuje predbežný 
záujem občanov o nájomné 
b y t y v p r i p r a v o v a n e j 
novostavbe bytového domu. 
V prípade záujmu Vám 
bližšie informácie poskytnú 
na obecnom úrade.

Riaditeľka ZŠsMŠ v Hájskom 
oznamuje občanom, že vo 
dvore ZŠ je pristavený 
kontajner na zber papiera. Kto 
má záujem, môže papier do ZŠ 
priniesť.

Vážení občania od 1. 
januára 2006 nakladanie 
s odpadmi ošetruje zákon č. 
223 o odpadoch - zákaz 
zne škodňovať odpad zo 
záhrad, parkov,  cintorínov či 
verejnej zelene. Tento odpad sa 
teda nesmie ani spaľovať ani 
ukladať na skládky odpadov. 
Za porušenie zákona je možné 
uložiť sankcie : 
- pre právnické osoby do výšky 
16 596€ a 
- pre fyzické osoby do 165€.“ 
 S t a r o s t a o b c e tým t o , 
upozorňuje občanov, aby 
nepálili žiadny odpad, pretože 
porušujú uvedený zákon.

Sadzobník správnych poplatkov - Všeobecná správa 
Položka 2
a) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy, alebo písomného 
potvrdenia matričným  úradom, s výnimkou prvého úradného 
výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí  5 €                                                                                                                                                                                                     
Položka 3 – Osvedčenie
a) podpisu   na   listine   alebo    na   jej   rovnopise,   za   každý  
podpis  1,50 €
b) odtlačku    úradnej    pečiatky    a    úradného   podpisu,   za 
každý   odtlačok   a   za   každý   podpis  5 €
c) podľa     Dohovoru    o     zrušení    požiadavky    vyššieho 
overenia   zahraničných   verejných   listín   (apostil)  10 €

Položka 19
c) zmena mena alebo priezviska v osobitých prípadoch 100 €

„§ 19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 
2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. 
septembra 2012.“. 

Oznamy

Pozývame Vás na hodovú zábavu ktorá sa bude konať v piatok 
5. a v sobotu 6. októbra. Hrať bude DJ Kukoo. O občerstvenie je 
postarané. Plus súťaže, ceny, fotky do ruky, video spot, topvideo 
hity 20. storočia. Kultúrny dom Hájske vstupné iba 3 eurá.
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