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Informačný a inzertný časopis obce Hájske

4.číslo# Október 2014# Zdarma                                                                            

Rok rýchlo ubehol a my sme opäť mali 
pred sebou usporiadanie V. ročníka 
„Kepeždských folklórnych slávností“, 
ktoré organizuje folklórna skupina 
Kepeždanka v spolupráci s obcou 
Hájske. Po úspešných predchádzajúcich 
ročníkoch sme sa tešili na „obecné dni“  
a prehliadky folklórnych súborov, 
v rámci ktorých sa už t radične 
usporiadala súťaž vo varení gulášu 
jednotlivých miestnych organizácií 
a skupín pre občanov našej obce. Snažili 
sme sa pripraviť krásne a zaujímavé 
kultúrne podujatie pre všetkých našich 
občanov. Myslím si, že sa nám to aj 
napriek máličko nepriaznivému počasiu 
podarilo. Prehliadky folklórnych 
súborov sa zúčastnilo sedem účastníkov, 
vrátane dvoch domácich, a čomu sa  
tešíme, aj tento rok samostatne vystúpil  
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 
budeme v plnej miere podporovať. 
Veľká vďaka pa t r í j ednot l ivým 
organizáciám a skupinám, ktoré sa 
zúčastnili súťaže vo varení gulášu. Tento 
rok súťažili štyri družstvá a ako víťazný 

bol vyhodnotený guláš futbalistov ŠK 
Hájske. Všetkým zúčastneným patrí naše 
poďakovanie a samozrejme tešíme sa na 
ďalší ročník. Myslím si, že môžeme aj 
tento jubilejný V. ročník Kepeždských 
folklórnych slávností vyhodnotiť ako 
úspešný, o čom svedčia i pochvalné  
vyjadrenia zúčastnených súborov a tiež 
našich spoluobčanov. Takže na záver 
patrí poďakovanie všetkým, čo sa 
akýmkoľvek spôsobom pr ič in i l i 
k usporiadaniu tohto zaujímavého 
kultúrneho podujatia. Možno ešte jedna 
trošku provokačná myšlienka, ktorá nech 
je aj výzvou, na záver. V susedných 
obciach sa varí 15 až 20 gulášov. Sú to 
samozrejme o niečo väčšie obce, ale 
určite nie trojnásobne. Možno by sme sa 
mali viac tešiť z podobných akcií, kde sa 
môžeme stretnúť so svojimi priateľmi, 
porozprávať sa a zabaviť. Mám totiž 
pocit, že nie všetci ľudia sú radi, ak sa 
vyda r í ne j aká akc i a . A lebo sú 
kepeždania takí otupení a zadubení, že 
sa radšej hrajú na svojom dvorčeku 
s presvedčením „čo ma po druhých a kto 
nič nerobí, nič nepokazí?“  

Ivan Hambalek

ÚVODNÍK 
Vážení čitatelia,  

 dostáva sa Vám do rúk nové číslo        
Obecných novín. Jeho obsah je pochopiteľne 
daný obdobím v ktorom vychádza. Okrem 
iného máme za sebou obecné slávnosti a 
začiatok nového školského roka, pred nami sú 
hody a voľby do obecnej samosprávy. 
 Z hľadiska svojho významu sú to práve         
voľby, ktoré si jednoznačne zaslúžia našu 
pozornosť. Občan ani v demokratickom 
z r i a d e n í n e m á v e ľa m ožn o s t í , a k o 
bezprostredne rozhodovať o verejných 
záležitostiach. Voľby všeobecne, no obecné 
zvlášť, sú v podstate, aj keď nie jedinou, 
predsa len najlepšou príležitosťou prejaviť 
svoju vôľu. Základom správnej voľby je ale 
výb e r v y c h á d z a j ú c i z čo n a j l e p še j 
informovanosti. Z tohto dôvodu sme poskytli 
v našom periodiku priestor pre všetkých troch 
uchádzačov o funkciu starostu obce. Sme 
presvedčení, že Vás zaujíma, čo Vám chcú 
jednotliví kandidáti o sebe a svojich plánoch 
povedať. Druhou najdôležitejšou zložkou 
obecnej samosprávy je obecné zastupiteľstvo. 
Obmedzený priestor Obecných novín nám 
však neumožňuje podrobnejšie Vás oboznámiť 
s kandidátmi do tohto orgánu a preto 
uvádzame aspoň ich zoznam. 
 Radi by sme Vám, vážení čitatelia        
pripomenuli, že Obecné noviny nie sú 
novinami orgánov obce, ale jej obyvateľov. Sú 
to Vaše noviny, o Vás a pre Vás. Redakcia 
preto očakáva, že každý, kto cíti potrebu 
zverejniť svoje názory, postrehy, či úvahy 
využije možnosť urobiť tak prostredníctvom 
tohto periodika.  

redakcia obecných novín

Deň obce - Kepeždské folklórne 
slávnosti 2014 – V. ročník



 

24. zasadanie OZ sa konalo dňa 14.08.2014 v Kultúrnom dome v 
Hájskom. Zúčatnili sa ho 6 poslanci: Peter Vlček, Ján Popelka, 
Ing. Ivan Hambalek, Ing. Marián Palkovič, Ing. Michal Horňák. 
Darina Durecová a hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky. 
Hlavné body programu, ktoré OZ prejednávalo sa týkali : 

1) Schvá len ia VZN č . 2 /2014 o podmienkach 
prideľovanania nájomných bytov v novopostavenej 
bytovke a určenia výberovej komisie na nájomné byty 

2) Predaj pozemku v ulici Nová 
3) Predaj pozemku pri sýpke 
4) Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

2014/2018 #
1.) Schválenie VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov sa prejednávalo ako 6-ty bod programu. 
Starosta obce predstavil OZ podmienky prideľovania nájomných 
bytov. Pri rozhodovaní o pridelení bytu sa skúmajú a vyhodnocujú 
najmä nasledovné kritériá: 
* Trvalý pobyt o obci Hájske 
* Naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúmajú 
súčasné bytové aj majetkové pomery, počet maloletých detí, rod. 
stav a iné sociálne kritériá 
* Preukázateľné zdravotné dôvody žiadateľa (vyjadrenie 
odborného lekára) 
* Dodržiavanie zásad dobrých mravov a medziľudksých vzťahov 
* Dátum podania žiadosti 
* Aktivity občana a jeho rodiny v obci 
* Finančné možnosti splácania nájomného (preukázať aktuálny 
príjem) 
OZ schválilo VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných 
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania uznesením č. 
169/5/2014. 

OZ schválilo návrh starostu členov výberovej komisie na nájomné 
byty v zložení: Jaroslav Bennár, Ing. Ivan Hambalek, Ing. 
Vladimír Chudáčik, Ján Popelka, Darina Durecová uznesením č. 
170/5/2014. 
2.) Predaj pozemku v ulici Nová sa prejednával ako 8-my bod 
programu. Starosta obce predložil OZ žiadosť o odkúpenie 
pozemku od manželov Tomáša Gálla a Lucii Gállovej. Cenovú 
ponuku na par.č. 30/7 (záhrady o výmere 466m2) a parc.č. 25/11 
(záhrady o výmere 382m2) stanovili na cenu 11EUR/m2. 
OZ schválilo predaj pozemku v ulici Nová manželom – Tomášovi 
Gállovi a Lucii Gállovej, LV č. 895 par.č. 30/7 o výmere 466m2 
(záhrady) a par.č. 25/11 o výmere 382m2 (záhrady), stanovením 
ceny 11EUR/m2 uznesením č. 171/5/2014. 
3.) Predaj pozemku pri sýpke sa prejednával ako 9-ty bod 
programu. Starosta obce predložil OZ žiadosť od Bc. Ladislava 
Valienta na odkúpenie pozemku, par.č.620/1. Cenovú ponuku 
stanovil na 1 200€ za parcelu 620/1 v celosti, nakoľko stav 
pozemku je nevyhovujúci a všetky náklady s odstránením čiernej 
skládky ako aj iné výdavky bude znášať kupujúci. 
OZ schválilo predaj pozemku pri sýpke pre Bc. Ladislava Valienta 
uznesením č. 172/5/2014, ale s podmienkou, že zaplatí polovicu 
sumy na vyhotovenie GP. 
4.) Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 
2014/2018 sa prejednávalo ako 10-ty bod programu. Starosta obce 
predstavil návrh na zmenu počtu poslancov na nasledujúce 
volebné obdobie 2014/2018 z terajšieho počtu 9 na počet 7. 
OZ návrh prerokovalo a uznesením č. 173/5/2014 rozhodlo, že aj 
v nasledujúcom volebnom období 2014/2018 zostane nezmenený 
počet poslancov 9. 
       

Podľa uznesení z OZ zo dňa 14.08.2014 vypracovala: Jana Popelková

Výňatok z 24. zasadania OZ v Hájskom

 S príchodom jesene prichádzajú aj       
kedysi široko ďaleko preslávené kepeždské 
hody, presnejšie povedané kepeždská púť. 
Vieme, že púť k Ružencovej Panne Márii 
bývala prvú októbrovú nedeľu, ale už len tí 
skorej narodení si pamätajú, že hody na 
počesť sv. Barbory, patrónky nášho 
kostola, bývali v decembri Zrejme to súvisí 
s počasím, ktoré býva v čase  púte, najmä 
ak sa vydarí babie leto,  oveľa 
priaznivejšie,  že sa hody presunuli na 
októbrový termín a tak splynuli s púťou. 
Nebolo v Hájskom väčšej a významnejšej 
udalosti v roku ako bol tento, v podstate 
zdvojený, sviatok. Tradícia síce pretrváva, 
no už to nie je ono. 
 N i č t a k n e d o k á z a l o v y v o l a ť       
horúčkovitú aktivitu ako príprava na hody. 
Možno len vyhlásenie výnimočného stavu 
by vnieslo do inak pokojných domácností 
taký zmätok s väčšími, či menšími 
prejavmi hystérie. Nič z toho, čo bolo 
v poriadku počas celého roka nemohlo 
zos tať v do te ra jšom s tave . Vlna 
upratovania zasiahla naše príbytky,  dvory 
i humná. Najviac sa však „pedinuvala“ 
ulica. V záhradách sa „verestuvalo“ len to 
najnutnejšie všade inde sa vo veľkom 
„pulíruvalo“, zametalo (na nervy liezli 
osobitne orechy, ktoré ako na potvoru 
intenzívne zhadzovali lístie v tom najmenej 

vhodnom čase), natierali sa ohrady, sokle 
a čo je dnes  už na neuverenie,  maľovali sa 
aj chodníky, ktoré sa pochopiteľne nesmeli 
do hodov pošľapať. Keďže nie sme 
obdarení krídlami,  šlo to veľmi ťažko. No 
najviac sa  „pedinuvala“ ulica. 
 V p i a t o k v r c h o l i l o v r ažd e n i e       
v kurníkoch a hydánkoch . Pach krvi a potu 
sa miešal s vo vzduchu cítiacou nervozitou, 
no v podvečer už aj s vôňou pripravovanej 
husacej pečienky. Niektorí chlapi sa 
piatkovým zmätkom (nie večernej 
pečienke) úspešne vyhýbali, lebo práve 
v t e d y b o l i n e v y h n u t n e p o t r e b n í 
v zamestnaní. V sobotu vrcholilo 
upratovanie, no to už chlapom nič 
nehrozilo, lebo nastal vraj najlepší čas na 
oberanie hrozna. V sobotu večer sa už 
veselo hodovalo a mládež čakala prvá 
hodová zábava. Menej sa bavili  gazdiné 
a možno povedať, že ešte len chytali druhý 
dych. Napriek obrovskému množstvu už 
urobenej roboty čakalo ich síce sviatočné, 
no predovšetkým pracovné nedeľné 
dopoludnie.  
 V nedeľu sa hodovníci nahodili do       
vhodného hodového obleku a šlo sa na 
slávnostnú omšu ku kaplnke. Cesta k nej 
bola lemovaná žobrákmi, ktorí sa ako 
smutné výkričníky nešťastia a biedy 
vynímali v upravenom, sýtom a šťastnom 

dave. Po omši vypuklo všeobecné 
prejedanie sa, ktoré s prestávkami tak 
potrebnými na umytie riadu pokračovalo 
do večera, aby s nemenšou intenzitou 
pokračovalo na druhý deň. Po slávnostnom 
obede sa šlo „na kolotoče“ a obdivovať 
pestrú ponuku „klamárov“. Gazdiné 
využívali túto pauzu na to, aby načerpali síl 
a mohli naďalej poskytovať kvalitný servis 
hodujúcim. Nedeľné popoludnie bolo 
rajom pre deti. Miera ich šťastia bola 
priamo úmerná množstvu peňazí, ktoré 
mohli  „prevoziť“ či minúť na  výhodné 
nákupy absolútnych zbytočnosti, medzi 
ktorými dominoval neprekonateľný 
marketingový výmysel zvaný kočka 
v mechu. Tínedžeri  sa pokúšali získať 
vážnosť v strelnici, najmä ak mohli svojej 
vyvolenej vystreliť papierovú ružu. 
A všetci sa tešili  na ďalšiu z trojice 
hodových zábav. 
 Dnes už hody nie sú to, čo bývali.       
Stratili podstatnú časť svojho čara, 
majestátnosť, veľkoleposť i celoobecný 
charakter. Už tak neupratujeme, ale ani 
nehodujeme a mnohokrát nepovažujeme za 
vhodné ani „nahodiť sa“ do sviatočného. Je 
to škoda, napriek všetkému zmätku pred 
hodmi a boleniu hlavy či brucha po nich. 

Vladimír Urban

Strana 2 Október 2014

FEJTÓN 
Hody sa hodia a vhodné je aj nahodiť sa



#

Predstavujeme 
(Tentoraz kandidátov na funkciu starostu obce.) 

Pokračujeme v našej pravidelnej rubrike a aktuálne Vám predstavujeme troch uchádzačov o úrad starostu našej obce. Všetkým trom 
kandidátom sme položili rovnaké otázky za rovnakých podmienok. V rámci zachovania objektivity sme im ponúkli aj rovnaký priestor 
na odpovede a len od nich záviselo nakoľko ho využili. Ich odpovede sme nijako neupravovali,  nekomentujeme ich a teda nenesieme 
za ich obsah ani žiadnu zodpovednosť.

Kandidát na starostu obce Hájske Bc. Marián Kadlečík (nezávislý kandidát) #
1. Mohli by ste uviesť základné informácie o svojej osobe? 
Mám 39 rokov. Absolvoval som strednú školu s maturitou TAZ Trnava.  
V roku 2000 som vycestoval do Londýna vo Veľkej Británii, kde som si založil a riadil svoju vlastnú dopravnú firmu až do roku 2010, 
kedy som sa rozhodol  vratiť na Slovensko . 
Ešte pred odchodom  do Veľkej Británie som zakúpil pozemok s domom v našej obci  s tým, že po návrate dom zrekonštruujem a tu 
budem žiť. 
Po návrate som začal podnikať a popri tom som vyštudoval prvý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Verejná správa a Verejná 
politika a v rámci štúdia mám ukončené štátne skúšky z anglického jazyka. V tomto odbore dokončujem aj štúdium druhého stupňa, 
ktoré bude ukončené štátnymi magisterskými  skúškami v máji 2015. #
2. Aké sú podľa Vášho názoru tri najväčšie súčasné problémy našej obce? 
Obec podľa dostupných informácií mala 1289 obyvateľov v roku 1910 a o 100 rokov neskôr pri poslednom sčítaní obyvateľov iba 
o 89 obyvateľov viac, teda 1378. Z toho jasne vyplýva, že obec za toto obdobie zaznamenala len minimálny rozvoj. Čo je však 
alarmujúce je fakt, že sa silno mení veková štruktúra obyvateľov obce a na tento fakt malo vedenie obce reagovať  už v minulých 
volebných obdobiach. 
Obec nemá vybudovanú štandardnú infraštruktúru pre potreby 21. storočia  ako pre potreby seniorov tak i mladej generácie. 
Územný plán obce, ktorý bol schválený len nedávno nepokrýva potreby obce z hľadiska jej rozvoja, nepredstavuje totiž potenciál na 
získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov ako sú podielové dane a poplatky. (súkromný sektor, štátne dotácie, nenávratné 
pôžičky, zdroje EÚ) #
3. Ako by ste ich, v prípade Vášho zvolenia do funkcie starostu, riešili? 
Rozhodne spoluprácou so všetkými zainteresovanými, otvoreným dialógom so všetkými obyvateľmi obce – verejné zasadanie 
vedenia, pozitívny prístup k pripomienkam obyvateľov.  Konkrétne prístupy a postupy budem realizovať v priebehu predvolebnej 
kampane resp. podľa výsledkov volieb.  #
4. Aké hrozby, či negatívne trendy v živote v obce Hájske očakávate v bezprostrednej budúcnosti a aké opatrenia považujete za 
potrebné neodkladne urobiť aby sme im úspešne čelili? 
Jednou z najvážnejších hrozieb obce je jej neschopnosť zaujať mladé rodiny. V minulých volebných obdobiach neboli správne 
identifikované  potencionálne hrozby odchodu mladej generácie a z toho vyplýva výrazné znižovanie počtu obyvateľov a zvyšovanie 
ich vekovej štruktúry . 
O ďalších negatívnych trendoch a konkrétnych krokoch voči nim Vás budem informovať prostredníctvom svojej predvolebnej 
kampane. #
5. V čom vidíte možnosti zvýšenia príjmov obce a teda aj možnosti financovania projektov jej rozvoja? 
1. Prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov a starostu obce Hájske vypracovať a následne získať finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov čerpateľných z Európskej Únie. 
2. Snaha prilákať nové podnikateľské subjekty a využiť podporu domácich podnikateľských subjektov. #
6. Aký máte názor na úroveň komunikácie medzi orgánmi obce a občanmi. Ak je v nej, podľa Vášho názoru, čo zlepšovať, aké 
kroky by ste v tejto oblasti realizoval? 
Každá právne a efektívne fungujúca moderná demokracia musí mať vytvorené komunikačné kanály prostredníctvom, ktorých budú 
mať občania možnosť vyjadrovať sa k smerovaniu obce, k rozhodnutiam ktoré zástupcovia obce robia ako aj podávať návrhy 
a pripomienky, ktorých význam sa stráca keď nie sú vypočuté a prediskutované. O konkrétnych krokoch Vás budem informovať 
prostredníctvom svojej predvolebnej kampane. #
7. Ak by ste mali svoj program vyjadriť jednou nerozvinutou vetou, aká by to bola veta? 
“Žiadna efektívna zmena nie je možná bez spolupráce všetkých zúčastnených strán a samospráva nie je výnimkou.“ #
8. Prečo by mali občania odovzdať svoj hlas práve Vám, v čom spočívajú Vaše kvality? 
Nestrannosť, vytrvalosť, vedomosti  získané počas štúdia, skúsenosti a rozhľad získaný riadením svojej firmy v zahraničí , viac ako 
desaťročný pobyt v jednej z najdemokratickejších krajín Európy a vysoká úroveň znalosti anglického jazyka slovom aj písmom - to sú 
podľa mňa moje základné kvality pozitívnej zmeny v napredovaní obce.    #

V mene všetkých čitateľov Vám srdečne ďakujem za to, že ste odpovedali na naše otázky a prajem Vám veľa úspechov.
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Kandidát na starostu obce Hájske Mgr. Anton Mandák (nezávislý kandidát) #
1. Mohli by ste uviesť základné informácie o svojej osobe? 
Od mladosti som zvyknutý na život v našej obci takpovediac až s lokálpatriotickými sklonmi. Som cieľavedomý, mám úctu k ľuďom, 
chápem súvislosti vecí v obecnom aj celospoločenskom rozmere. Chovám sa tak, aby konflikty medzi občanmi nevznikali a veľmi si 
to želám. V popredí je priateľstvo a vzájomná pomoc. Každý občan nech má priestor na sebarealizáciu. Najodpornejšie mi je 
pokrytectvo a lož. #
2. Aké sú podľa Vášho názoru tri najväčšie súčasné problémy našej obce? 
Potešilo by ma zlepšenie medziľudských vzťahov, vážiť si skutočné hodnoty a otvorená a úprimná komunikácia medzi občanmi obce. 
Ak pocítime aspoň trochu radosti, keď sa druhému podarí čo len niečo maličké zrealizovať sme na dobrej ceste zlepšovania 
medziľudských vzťahov. Naučme sa konať spoločne v napredovaní obce, vedieť sa rešpektovať, pokojne hľadať možné kompromisy 
a z toho nájsť najlepšie riešenie. Možné sú podľa môjho názoru ku koncu r. 2014 finančné problémy obce, to však ukáže až finančný 
audit. #
3. Ako by ste ich, v prípade Vášho zvolenia do funkcie starostu, riešili? 
Nepoznám kvalitu personálu v administratíve obce, t.j. účtovníčka, mzdárka, ktorá má aj iné úlohy, matrikárka tiež aj s inými úlohami 
ktoré má v náplni práce. Viem o minimálnej vhodnosti p. Matušicu na mieste starostu obce. Všeobecne pri riešení problémov obce 
treba viac podnetov od občanov obce a ako a čo riešiť sa v takejto skratke nedá povedať.  #
4. Aké hrozby, či negatívne trendy v živote v obce Hájske očakávate v bezprostrednej budúcnosti a aké opatrenia považujete 
za potrebné neodkladne urobiť aby sme im úspešne čelili? 
Vždy bude potrebné zo strany vedenia obce dodržiavať zákonnosť, byť ku všetkým občanom objektívny, nedostatky, ktoré sa ukazujú 
a ešte ukážu ako negatívne sa v krátkej budúcnosti budú riešiť. #
5. V čom vidíte možnosti zvýšenia príjmov obce a teda aj možnosti financovania projektov jej rozvoja? 
Príjmy obce v roku 2015 budú približne také ako v roku 2014, s istotou môžem povedať, že v roku 2015 bude potrebné viac šetriť. 
Výška zadĺženia obce sa v krátkom čase ukáže. Príjmy obce sú v rozhodujúcej miere závislé od rastu ekenomiky štátu a percenta 
zamestnanosti fyzických osôb, pretože podieľové dane od štátu, ktoré sú rozhodujúce pre príjem obce tvoria 70,3% z príjmu 
fyzických osôb za kalendárny rok a obec ich dostáva mesačne. Možné sú dotácie a eurofondy. #
6. Aký máte názor na úroveň komunikácie medzi orgánmi obce a občanmi. Ak je v nej, podľa Vášho názoru, čo zlepšovať, aké 
kroky by ste v tejto oblasti realizoval? 
Komunikácia medzi orgánmi obce a občanmi je podľa môjho názoru na nízkej úrovni. V zápisniciach Obecného zastupiteľstva sa 
vyskytujú uznesenia, ktoré majú nízku informatívnu účinnosť, často sú aj skomolené a nejednoznačné smerom k zákonu, zle 
formulované. Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo do dnešného dňa neurčilo úväzok starostu, hoci tak mali zákonnú povinosť 
najmenej 90 dní pred voľbami. Verím, že bude včas známe, koľko bude poslancov OZ. Môže ich byť sedem, osem, alebo deväť. #
7. Ak by ste mali svoj program vyjadriť jednou nerozvinutou vetou, aká by to bola veta? 
Spolupráca orgánov obce a občanov je nevyhnutná pre dosiahnutie dobrých výsledkov. 

POĎME SPOLU! #
8. Prečo by mali občania odovzdať svoj hlas práve Vám, v čom spočívajú Vaše kvality? 
Mám dobrý vzťah k ľuďom, dlhoročnú prax z práce vo verejných funkciách a dobrú úroveň znalosti zákonov. Som pracovitý a 
vytrvalý. Toto sú dôvody prečo sa uchádzam o hlasy voličov. #

       V mene všetkých čitateľov Vám srdečne ďakujem za to, že ste odpovedali na naše otázky a prajem Vám veľa úspechov.
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Kandidát na starostu obce Hájske Jozef Matušica (nezávislý kandidát) #
1.Mohli by ste uviesť základné informácie o svojej osobe ? 
Moje meno je Jozef Matušica,  mám 52 rokov. V samospráve som pôsobil ako poslanec obecného zastupiteľstva v rokoch 1998 až 
2002, potom v rokoch 2008 až 2010. Vo funkcii starostu obce Hájske pôsobím od roku 2010. #
2. Aké sú podľa Vášho názoru tri najväčšie súčasné problémy našej obce ? 
Problémy našej obce sú obsiahnuté vo vypracovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske na roky 2014 až 
2020. V prvom rade je to nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry, konkrétne mám na mysli nevybudovanú kanalizáciu, zlý 
technický stav miestnych komunikácií a chodníkov a zastarané verejné osvetlenie. Ďalej je to nedostatočne rozvinutá sociálne 
ekonomická základňa, kde nám okrem priestorov, v ktorých by sa mládež mohla stretávať a rozvíjať kultúrne, či športové aktivity, 
chýba aj centrum pre seniorov a máme aj nevyhovujúci stav verejných priestranstiev. V tomto smere sme už ale rozbehli aktivity 
a centrum obce postupne mení svoju tvár.  #
3. Ako by ste ich, v prípade Vášho zvolenia do funkcie, riešili ? 
Akčný plán základných priorít obce obsahuje hlavné priority rozvoja obce a to už prebiehajúce, ale ešte nedokončené, a samozrejme 
aj tie, ktoré sú ešte len v teoretickej rovine a javia sa ako nevyhnutné, alebo aspoň vhodné pre ďalší rozvoj obce v najbližších rokoch. 
Čo sa týka časového harmonogramu, plánovanie aktivít závisí hlavne od množstva finančných prostriedkov, ktoré môže obec v 
každoročnom rozpočte vyčleniť na rozvoj obce a samozrejme od využitia možností čerpania finančných príspevkov z fondov EÚ.      
 pokračovanie na strane 5                                                                                                                                                                                



 

Balážová Jana, Mgr., 36, živnostník, Hájske 462, SDKÚ 
Bennár Jaroslav, 52, RTVS Bratislava, Hájske 486, SMER-SD 
Búran Pavol, 45, živnostník, Hájske 469, nezávislý kandidát 
Hambalek Ivan, Ing., 39, ekonóm, Hájske 166, KDH 
Horňák Michal Ing., 28, Oblastný riaditeľ, Hájske 19, SNS 
Janeba Karol, 59, školník, Hájske 372, nezávislý kandidát 
Kadlečík Marián, Bc., 39, živnostník, Hájske 389, nezávislý kandidát 
Kišš Dávid, Mgr., 24, učiteľ, Hájske 399, nezávislý kandidát 
Kišš Miroslav, 38, elektrotechnik, Hájske 33, KDH 
Machariáš Štefan, 29, stolár, Hájske 465, MOST-HÍD 
Mandáková Kristína, Mgr., 29, učiteľka, Hájske 94, SIEŤ 
Miháliková Eliška, Ing., 27, štátny zamestnanec, Hájske 116,  
  nezávislý kandidát 

Ormandy Michal, 36, podnikateľ, Hájske 171, SMER-SD 
Palkovič Marián, Ing., 42, programátor, Hájske 242, SDKÚ 
Popelka Martin, 26, automechanik, Hájske 408, KDH 
Valaštínová Marta, 50, zamestnanec pošty, Hájske 218, ĽSNS 
Vaško Michal, Mgr. Ing., projektový konzultant, Hájske 461,  
  nezávislý kandidát 
Vlček Peter, 38, živnostník, Hájske 223, SNS 
Vlčková Alena, 46, štátny zamestnanec, Hájske 480, nezávislý 
  kandidát 
Vlk Marián, Mgr., 44, výsl. dôchodca, Hájske 477, SMER-SD 
Vydarený Ján, 53, štátny zamestnanec, Hájske 417, nezávislý  
  kandidát 

Podmienky, postup a kritériá prideľovania bytov v bytovom dome  
 História výstavby bytového domu začala schválením prenájmu pozemkov určených na stavbu bytového domu. Toto bolo      
schválené obecným zastupiteľstvom na dvanástom verejnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (uznesenie 
79/12/2012). Zmluva na výstavbu bola podpísaná dňa 10.1.2013 s firmou Bomif (nitra). Výstavba bude definitívne ukončená koncom 
septembra 2014 po kolaudácii. Inžinierske siete (plyn, elektrická prípojka, voda) boli skolaudované už skôr, ako samostatné projekty. 
Obec Hájske investovala do vybudovania prípojok inžinierskych sietí, spevnených plôch, žúmp, chodníkov, príjazdovej cesty, 
osvetlenia a sadbových úprav vlastné prostriedky z obecného rozpočtu vo výške približne 40 tisíc Euro. Až 70% tejto čiastky by malo 
byť prefinancovaných štátom vo forme nenávratnej pôžičky. 
 Samotná výstavba bytového domu zahŕňa investíciu v celkovej sume 282 221,94 Euro. Túto sumu zaplatila firma Bomif.      
Očakávame prefinancovanie tejto sumy pomocou nenávratnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 35% z celkovej 
sumy a úveru so zvýhodneným 1% úrokom a dobou splácania 30 rokov. Splátky úveru nebudú v budúcnosti zaťažovať obecný 
rozpočet, nakoľko budú financované z nájomného vyberaného od obyvateľov nájomných bytov. Po zabezpečení tohto financovania 
budú nájomné byty prevedené do vlastníctva obce Hájske. Sú to byty s osobitným režimom vymedzeným príslušnými zákonmi a vo 
VZN 02/2014 (VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných 
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania). Nie je možné ich previesť do osobného vlastníctva po dobu najmenej 30 rokov od 
vydania kolaudačného rozhodnutia. 

pokračovanie na strane 6

Kandidáti na poslancov OZ v Hájskom

Október 2014 Strana 5

pokračovanie zo strany 4 
4.Aké hrozby, či negatívne trendy v živote obce Hájske očakávate v bezprostrednej budúcnosti a aké opatrenia považujete za 
potrebné neodkladne urobiť, aby sme im úspešne čelili ? 
Verejný dlh Slovenska roku 2013 prekročil hranicu 55 percent hrubého domáceho produktu. V dlhovej brzde sa tak aktivovali druhé 
najvážnejšie sankcie, ktoré znamenajú, že výdavky štátneho rozpočtu, žúp, miest i dedín musia byť v roku 2015 rovnaké ako roku 
2014.  
V bezprostrednej budúcnosti je potrebné predložiť na schválenie vyrovnaný rozpočet obce, ktorý je základom finančného 
hospodárenia obce. #
5. V čom vidíte možnosti zvýšenia príjmov obce a teda aj možnosti financovania projektov rozvoja ? 
V súčasnosti prebieha zbieranie a príprava aktivít pre rôzne oblasti možnosti čerpania zdrojov pre financovanie z fondov v novom 
programovacom období Európskej únie na roky 2014-2020. Tu vidím priestor na zabezpečenie financovania finančne náročných 
projektov. #
6. Aký máte názor na úroveň komunikácie medzi orgánmi obce a občanmi. Ak je v nej, podľa Vášho   
    názoru, čo zlepšovať, aké kroky by ste v tejto oblasti realizoval ? 
Pre obec je veľmi dôležitá komunikácia s občanom. Zmyslom spolupráce s občanmi je zintenzívnenie komunikácie občanov s 
predstaviteľmi samosprávy, monitoring občianskych potrieb, motivácia občanov na participácii v miestnom rozvoji obce. Súčasťou 
spolupráce samosprávy s občanmi je vytvorenie podmienok pre identifikáciu, prípravu a realizáciu spoločných projektov slúžiacich 
na podporu sociálneho a ekonomického rozvoja obce.  #
7. Ak by ste mali svoj program vyjadriť jednou nerozvinutou vetou, aká by to bola ? 
„Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami. “  #
8. Prečo by mali občania odovzdať svoj hlas práve Vám, v čom spočívajú vaše kvality ?  
Volebné právo je výsadou občanov demokratického a právneho štátu vybrať si akým smerom sa bude spoločnosť v najbližších 
rokoch uberať, aké budú jej priority a koľko prostriedkov sa na jednotlivé z nich bude venovať. Volebné právo je teda spôsob ako 
môžu občania jasne a citeľne vyjadriť svoj pocit nespokojnosti alebo uznania. 
Ako starosta som spoznal  problémy občanov, znášam ich spolu s nimi, pokúšam sa ich riešiť podľa finančných možností obce 
a stále vyvíjam aktivity v rôznych oblastiach pre rozvoj obce.  
Obec mala schválený Územný plán až v roku 2013, čo je prvým predpokladom pre rozvoj obce. V investičnej oblasti sme v obci 
uskutočnili mnohé projekty, z ktorých spomeniem najmä vyčlenenie pozemkov na výstavbu rodinných domov, rekonštrukciu strechy 
MŠ, opravu a výrobu nového oplotenia cintorína, výsadbu zelene v centre obce, zlikvidovanie čiernej skládky v časti Hliníky, 
dobudovanie cesty Nová ulica vrátane vyasfaltovania povrchu a dláždeného chodníka, zrekonštruovanie domu smútku a výstavba 
šiestich sociálnych bytov v nájomnom dome v areáli starého obecného úradu. Z rozpracovaných akcii máme do konca roka 2014 
zámer zrekonštruovať  Dom kultúry, vybudovať zničenú autobusovú zastávku – horná a dobudovať oddychovú zónu v strede obce. #

      V mene všetkých čitateľov Vám srdečne ďakujem za to, že ste odpovedali na naše otázky a prajem Vám veľa úspechov. #
rozhovory pripravil Vladimír Urban



 
pokračovanie zo strany 5 
 O pridelení bytu v novopostavených bytových domoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe návrhu sociálnej a bytovej     
komisie. Byty v novopostavenej bytovke v areáli starého obecného úradu sú byty  s osobitným režimom, preto nájomcovia musia 
spĺňať podmienky podľa zákona 443/2010 zbierky zákonov. Pre zostavenie poradovníka použije komisia určená k prideľovaniu bytov 
tieto kritéria: 

1. príjem žiadateľa       20 bodov 
Mesačný príjem sa pritom vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel príjmu a príslušného počtu mesiacov, 
počas ktorých sa príjem poberá. 

2. príjem žiadateľa pre vymedzený okruh žiadateľov   20 bodov 
Jedná sa o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, alebo osobu, ktorej aspoň jeden z 
členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce. 

3. žiadateľ je osobou v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) a d)   20 bodov 
Žiadateľom je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná 
starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov alebo je žiadateľom osoba žijúca v 
domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu sa pripisuje automaticky 20 bodov za 
príjem, nakoľko u týchto oprávnených osôb na poskytnutie sociálneho bývania v byte sa na výšku príjmu neprihliada. 

4. žiadateľom je mladá rodina      20 bodov 
mladá rodina s dvomi deťmi        +5 bodov 
mladá rodina s tromi a viac deťmi       +10 bodov 

5. žiadateľ je osamelým rodičom     20 bodov 
6. osoba so zdravotným postihnutím v domácnosti   20 bodov 

za každú ďalšiu osobu so zdravotným postihnutím v domácnosti  +5 bodov 
7. žiadateľ je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť  20 bodov 
8. trvalý pobyt žiadateľa       100 bodov 

Aspoň jeden so žiadateľov má trvalý pobyt v obci Hájske. #
Kombinácia jednotlivých kritérií a ich bodových hodnotení je možná. 
V osobitných prípadoch je možno nájomný byt prideliť aj mimo poradovníka z dôvodu naliehavej potreby. #
Ceny nájomných bytov 
Mesačná cena nájmu sa stanovuje vo výške 3 % z obstarávacej ceny bytu,  t.j. 1,92 €/m2 podlahovej plochy bytu + 0,5 %  na fond 
opráv a údržby, + 0,3 %  na správu a poistné. V nájomnom dome typu Profis 2012 (6 bytovka) sú k dispozícii tieto byty s výmermi: 
1x jednoizbový byt  (výmera 40,70 m2)  98,90 €/mesačne  
1x dvojizbový byt  (výmera 53,80 m2 )  130,88 €/mesačne. 
2x dvojizbový byt  (výmera 55,37 m2 )  134,71 €/mesačne 
2x dvojizbový byt  (výmera 55,37 m2 )   134,71 €/mesačne 
 Do ceny nájmu nie sú zahrnuté ceny energií a ceny služieb spojených s užívaním bytu, napr. osvetlenie a upratovanie spoločných     
priestorov v dome, kontrola a čistenie komínov, vybavenie bytu spoločnou televíznou anténou, dodávka teplej úžitkovej vody, 
dodávka pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť, odvádzanie odpadovej vody z domácnosti a ďalších služieb, na poskytovaní ktorých 
sa dohodne prenajímateľ s nájomcom v nájomnej zmluve. 
 Z finančných prostriedkov získaných zaplatením ceny nájmu bude správca bytového fondu tvoriť fond opráv a údržby vo výške 0,5     
% a na správu, vrátane poistného, vyčlení finančné prostriedky vo výške 0,3 % z obstarávacej ceny bytu.  
Prehľad o stave fondu údržby a opráv predloží správca 1x ročne obecnému zastupiteľstvu.  
Obec Hájske si vyhradzuje právo upraviť cenu nájmu podľa č. 01/R/2008 až do výšky 5% z obstarávacej ceny bytu v závislosti od 
rastu miery inflácie a v prípade platnosti nových všeobecne záväzných právnych a ekonomických predpisov.  #
 Nakoľko počet záujemcov o pridelenie nájomného bytu vysoko prekračuje kapacitu bytového domu, obecné zastupiteľstvo obce     
spolu so starostom obce rozhodlo o zadaní vypracovania dvoch variantov projektu na rekonštrukciu budovy starého obecného úradu, 
kde by malo po ukončení rekonštrukcie vzniknúť sedem bytových jednotiek. Taktiež bol vypracovaný projekt na ďalšie dva nové 
bytové domy situované v areáli starého obecného úradu, pričom v každom z nich je plánovaných osem bytových jednotiek. S týmto 
variantom rozmiestnenia ďalších bytových domov (vrátane rekonštruovaného starého úradu) sa počítalo aj pri projektovaní už 
realizovaných spevnených plôch a príjazdovej cesty, ako aj pri dimenzovaní prípojok všetkých inžinierskych sietí vrátane kapacity 
žúmp.  
 Týmito aktivitami obecné zastupiteľstvo napĺňa dlhodobý zámer zabezpečovania dostupného bývania pre mladé rodiny, respektíve     
sociálne znevýhodnené rodiny a obyvateľov. Bez dostupného bývania tohto typu je totiž takmer nemožné udržať mladých ľudí v obci 

a bez mladých ľudí obec nemôže napredovať a rozvíjať ani 
ďalšie priamo či nepriamo súvisiace oblasti, ako je zachovanie 
plne organizovanej základnej školy, rozvoj športovej a kultúrnej 
činnosti, či výstavba polyfunkčných objektov, slúžiacich 
všetkým občanom. 
 Ak teda chceme zabrániť odlivu obyvateľov do okolitých     
obcí a miest, v prvom rade im musíme ponúknuť alternatívy 
bývania v Hájskom, ktoré spĺňajú vysoký bytový štandard, 
v súčasnosti taký nevyhnutný (a pochopiteľne mladými ľuďmi 
požadovaný). 
 Tieto skutočnosti si obecné zastupiteľstvo a starosta obce     
plne uvedomujú. Rovnako by si ich mali uvedomiť aj všetci 
kritici takéhoto typu pomoci mladým rodinám. Najmä ak ide 
o investície, ktoré zaťažili vyrovnaný obecný rozpočet len 
v minimálnej miere a na ktoré nebolo treba čerpať žiadne 
prostriedky z úveru v banke.  

Marián Palkovič
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 Rok 2014 je pre nás obzvlášť vzácny,      
pretože oslavujeme  30-ročné jubileum 
vzniku FS Kepeždanka. Sme radi, že už 30 
rokov môžeme spríjemňovať spoločné 
chvíle a najrôznejš ie spoločenské 
a kultúrne udalosti našimi vystúpeniami. 
My všetci máme piesne radi. Máme radi 
spev, pretože nám spríjemňuje cestu 
životom a pomáha zvládnuť všetky 
prekážky a úskalia, s ktorými sa 
každodenne s t re távame. Pr i te j to 
príležitosti sme si počas tohto roku 
naplánovali zopár aktivít, ktorými sme si 
chceli naše výročie spríjemniť. 
 Hneď na začiatku roka, alebo ešte tesne      
pred ním, sme vydali krásny farebný 
kalendár, v ktorom je 96 fotografií 
zachytávajúcich FS Kepeždanka pri 
rôznych príležitostiach počas celých 30 
rokov jej pôsobenia. Myslím si, že aj po 
uplynutí jeho aktuálnosti bude pre 
všetkých veľmi peknou spomienkou. 
 Počas celej jari sme vyberali a      
nacvičovali piesne, z ktorých napokon 
vznikla naša v poradí už štvrtá nahrávka 
CD s názvom „V tom Kepeždi pri 
kostole ...“ Nechceli sme robiť komerčnú 
nahrávku s nejakými dvanástimi piesňami, 
ale práve naopak, chceli sme zachytiť 
maximum z nášho aktuálneho repertoáru. 
Nah rávan i e bo lo ná ročné , av šak 
výsledkom je pekné ľudové CD s obsahom 
až 25 piesní, čo je vlastne jeho plná 
minutáž.  
 Po nahratí CD nás čakal náš najväčší      
projekt a to „Stará kepeždská svadba“. Po 
úspechoch tohto diela, či už to bolo pri 
vystúpeniach v deväťdesiatich rokoch, 
alebo počas nahrávania v roku 2003 pri 
príležitosti 890. výročia obce, sme sa 

rozhodli uskutočniť ešte jednu nahrávku 
pre zachovanie našich zvyklostí a tradícií. 
Bolo dosť náročné skĺbiť nácviky všetkých 
účinkujúcich a to najmä v dovolenkovom 
období. Veď v celom tomto projekte sa 
p r e d s t a v i l o v r á t a n e d e t í a ž 4 7 
účinkujúcich. Nahrávanie bolo veľmi 
náročné technicky i finančne. Nahrávali 
sme s profesionálnym kameramanom, 
ktorý externe pracuje pre RTVS. Nahrávka 
trvala s malými prestávkami šesť hodín 
a vzniklo takmer päť hodín hrubého 
materiálu, z ktorého sa urobilo veľmi 
pekné DVD v plnej HD kvalite s rozsahom 
takmer dvoch hodín. 
 Vyvrcholením tohto všetkého bola      
oslava 30. výročia vzniku FS Kepeždanka 
symbolicky 30. augusta v KD v Hájskom. 
Na túto slávnosť bolo pozvaných takmer 
200 hostí, či už to boli aktuálni a bývalí 
členovia FS, spoluúčinkujúci z rôznych 
väčších projektov, naši sponzori atď. Počas 
osláv sme „pokrstili“ naše nové CD 
a DVD a zaspomínali spolu na tých 
uplynulých 30 rokov, počas ktorých sme sa 
snažili prispieť  k hľadaniu a zachovaniu 
starých kepeždských piesní (mimochodom 
máme ich v repertoári vyše 200), krojov 
a tradícií, ale i potešiť tých, ktorým boli 
naše piesne venované. Pri tejto príležitosti 
sme vydali aj malý pamätný bulletin, ktorý 
je tiež akousi spomienkou na uplynulých 
30 rokov nášho účinkovania, spomienkou 
na všetky tie krásne chvíle, ktoré sme 
p r e ž i l i , p o p r e t k á v a n ý r ô z n y m i 
fotografiami. Prierez činnosťou FS ukazuje 
na množstvo vystúpení doma, v okolí a tiež 
v zahraničí. Nahrali sme štyri CD, tri 
ľudové a jedno vianočné. Taktiež sme 
nahrali DVD Stará kepeždská svadba 

a Fašiangy. V roku 2013 pri príležitosti 
900. výročia prvej písomnej zmienky 
o našej obci sme vytvorili tzv. Tradičnú 
kepeždskú izbu, v ktorej chceme ukázať, 
a zároveň i zachovať to, ako žili naši 
predkovia. 
 Od začiatku bola vedúcou FS pani J.      
Tóthová, teda celých 19 rokov. Od roku 
2003, teda už 11 rokov som vedúcim ja 
a snažíme sa spolu s ostatnými členmi 
skupiny udržať nás v čo najlepšej kondícii. 
Čo nás najviac teší je to, že od leta 2011 
s nami, ale i samostatne, účinkuje DFS 
Kepeždanečka, z ktorých, pevne verím, 
budú raz naši nasledovníci.  
 Na záver by som sa v mene všetkých      
aktuálnych členov FS chceli poďakovať 
všetkým, ktorí nám v priebehu 30. rokov 
pomáhali rôznym spôsobom, samozrejme 
hlavne tým, ktorí s nami spievali. Ďakujem 
našim spoluobčanom za ich podporu, že 
sme našu obec Hájske a veľakrát i celé 
rodné S lovensko moh l i dôs to jne 
reprezentovať. Ďakujem všetkým našim 
sponzorom. Hovorí sa, že pekná pieseň 
nenechá ani jedno srdce chladné, ale 
naopak  ono sa rozbúši presiaknuté 
radosťou a láskou, ktorá z nej vyžaruje. 
Prajem vám všetkým, aby aj vo vašich 
srdciach bola len radosť a láska.  
Samozrejme, že úplne na záver chcem 
poďakovať vám priatelia, ktorí ste tu od 
začiatku, ale aj tým, ktorí ste sa pridali 
neskôr tvoríte aktuálnu zostavu FS 
Kepeždanka. Ďakujem v mene všetkých 
našich priaznivcov a sympatizantov.
          

Ivan Hambalek, vedúci FS

30. výročie FS Kepeždanka
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Spoločenská kronika 
(1.8. 2014 - 24.9. 2014) #

Narodení: 
Santiago Kudrík č.d. 153              #
Opustili nás: 
Mária Benciová 103 rokov              
Anna Virágová 73 rokov                
Ing. Jozef Švihorík 75 rokov         
Medart Búran 80 rokov                  
Anna Pažmová 83 rokov               

Udialo sa 
- zomrela najstaršia obyvateľka 

obce Mária Benciová vo veku 
103 rokov, v súčasnosti sú 
najstaršími obyvateľmi obce 
Jozef Nétry (95 rokov) a Mária 
Mikéciová (93 rokov) 

- 30.8.2014 folklórna skupina 
Kepežďanka oslávila svoje 30. 
výročie založenia 

- 2.9.2014 sa začal školský rok s 
plnoorganizovanou základnou 
školou s deviatimi triedami 

- ukončila sa výstavba cesty v ulici 
Nová 

Udeje sa 
- 5.10. 2014 hody 
- kolaudácia 6-bytovky 
- pridelenie nájomných bytov 
- kolaudácia cesty ulice Nová 
- 15.11. voľby do samosprávy obcí

ŠK Hájske  vs Žiharec 2  : 0
Kráľová n/V  vs ŠK Hájske 4  : 1
ŠK Hájske  vs Trnovec n/V 4  : 1

Svätoplukovo  vs ŠK Hájske 3  : 2
ŠK Hájske  vs Nové Sady 7  : 4
ŠK Hájske  vs Mojmírovce 2  : 3

Veča  vs ŠK Hájske 5  : 1
ŠK Hájske  vs Lukáčovce 1  : 1
Čakajovce  vs ŠK Hájske 1  : 0
ŠK Hájske  vs Rišňovce 5.10. o 14:30

Jarok  vs ŠK Hájske 12.10. o 14:30
ŠK Hájske  vs Kynek 19.10. o 14:00
Rumanová  vs ŠK Hájske 26.10. o 14:00

1 Rumanová 8 7 0 1 20:10 21 (+9)
2 Svätoplukovo 8 6 0 2 23:14 18 (+3)
3 Kráľová n/V 8 5 1 2 23:10 16 (+4)
4 Čakajovce 9 5 1 3 15:10 16 (+1)
5 Veča 8 5 1 2 20:23 16 (+7)
6 Žihárec 8 4 1 3 15:14 13 (+1)
7 Jarok 8 4 0 4 19:13 12 (+3)
8 Rišňovce 8 3 2 3 12:14 11 (+2)
9 Nové Sady 8 3 1 4 18:19 10 (-5)

10 Hájske 9 3 1 5 20:22 10 (-5)
11 Lukáčovce 8 2 3 3 15:14 9 (-3)
12 Mojmírovce 8 2 1 5 12:18 7 (-5)
13 Kynek 7 1 0 6 10:24 3 (-6)
14 Trnovec 9 0 2 7 5:22 2 (-13)

 II. A trieda Výsledky zápasov A mužstva                                                   
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