POZVÁNKA
na Kepeždskú
ochutnávku vín

Nové kabíny
ŠK Hájske
...čítajte na str. 7

Pochovávanie
basy
...čítajte na str. 4

...čítajte na str. 3

2. číslo - Máj 2019

Nepredajné

Informačný a inzertný štvrťročník obce Hájske

Stavanie mája
utorok 30. apríla
sme sa spolu zišli na tradičnom
stavaní mája. Tento pekný
ľudový zvyk má svoje počiatky vo veľmi pradávnej
histórii, ale práve jeho pointa ho drží pri živote už
stáročia. Vypovedá totiž o
naplnení zmyslu ľudského
života, o láske medzi dvo-

pre svoje dievča a dať tak
najavo, že mu nej záleží, a
každé dievča sa tešilo, keď
sa mohlo pýšiť statným
májom. Dnes už táto tradícia upadá a zostávame len
pri spoločnom „obecnom
máji“.
Avšak aj to je príležitosť
na zopár spoločne strávených chvíľ so svojimi

mi mladými ľuďmi. V láske a v radosti zo života zabúdali mládenci a dievčatá
na starosti bežného života a
tešili sa z prítomnosti. Preto sa každý šikovný mládenec snažil postaviť „máj“

priateľmi, ktoré nám, napriek nepriaznivému počasiu, aj tento rok svojím za pripravené občerstvenie
vystúpením spestrili DS a samozrejme mládencom,
Hájčatá, FS Kepeždanka a ktorí „máj“ postavili.
Ivan Hambalek
SS Hájčanka. Poďakovanie patrí obecnému úradu

V

ÚVODNÍK
Veľkonočné sviatky sú za nami, Máj
bol úspešne postavený, koniec školského roka je tu čo nevidieť... Všetky
indície naznačujú, že leto sa blíži. Až
na počasie, ktoré sa tvári ako aprílové
a pochvaľujú si ho zrejme len záhradkári a poľnohospodári. Ostatní dúfajú,
že sa to čím skôr vylepší a namiesto
výletov, bicyklovania, či prác okolo
domu si hľadajú iné alternatívy oddychu a kultúrno-športového vyžitia.
Nasledujúce dva týždne nás čaká
hokejový sviatok, Majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji, ktoré sa po ôsmych
rokoch znova vrátili na Slovensko.
Najbližšia oficiálna funzóna je zriadená na Svätoplukovom námestí, pred
divadlom Andreja Bagara v Nitre. Do
Košíc na zápasy Slovenskej reprezentácie je to totiž predsa len trochu
ďaleko. Hoci, ako pre koho. Mnohí
neváhali cestovať na hokejové majstrovstvá ani do Fínska, či Ruska. Neoficiálne fanzóny budú snáď zriadené
aj v oboch pohostinských zariadeniach
v Hájskom.
A kto tomuto (alebo žiadnemu?)
športu neholduje, môže sa venovať zápoleniu iného druhu. Ako sa na správnu vinársku obec patrí, v Hájskom
bude konečne dňa 25.5.2019 usporiadaná oficiálna Kepeždská ochutnávku
vín. Pozvánku nájdete vo vnútri tohto
čísla novín. Som si istý, že vínni fajnšmekri, degustátori, ale i laická verejnosť si na vystavovaných vzorkách vín
pochutia a domov si na pamiatku odnesú suvenír v podobe exkluzívneho
pohára. Žijeme vo vinárskom kraji, a
kvalita našich vín je nespochybniteľne
vysoká.
Tak či onak, už absolvujeme len jedny voľby a bude tu leto. Prajeme vám
k čítaniu jarného vydania KN, aby sa
vydarilo k spokojnosti všetkých.
Redakcia KN
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Výňatok z 3. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 14.2.2019 v KD
Milí spoluobčania, dňa 14.02.2019
sa v KD konalo 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil starosta obce
p. Bennár, 9 poslancov, zapisovateľka OcÚ, hlavný kontrolór OcÚ a
niekoľko občanov.
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol p.
Bennár. V úvode privítal prítomných
poslancov a občanov obce. Predložil
poslancom návrh programu rokovania OcZ a určil za zapisovateľku
pracovníčku obecného úradu Máriu
Vlčkovú. Starosta obce p. Jaroslav
Bennár, predložil návrh, na návrhovú komisiu a OcZ schválilo komisiu
uznesením č. 15/3/2019.
Starosta obce vykonal kontrolu
plnenia uznesení z 2. zasadnutia zo
dňa 12.12.2018 a z predchádzajúcich OZ a skonštatoval, že sa priebežne plnia.
Bolo predložené vyjadrenie finančnej komisii k prekládke elektrického stĺpa na základe podnetu
hlavného kontrolóra obce uznesenie
č. 9/2/2019 a OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Františka Pillára
a p. Jána Popelku na zmenu územného plánu a žiadosť Ing. Suchej zo
stavebného úradu v Hájskom na doplnenie textovej časti územného plánu ÚPC I odsek na prípustný spôsob
využitia územia podporovaním rozvoja služieb a drobných prevádzok,
ktoré sú v súlade s funkciou bývania rozšírením na celé územie obce
a vypustenie v časti ÚPC I odsek –
vybudovanie komunikačného, cestného prepojenia medzi ul. Záhradná
a Hlavná z dôvodu už vybudovaného tohto prepojenia. OZ prerokovalo žiadosti p. Františka Pillára ml., p.
Jána Popelku a Ing. Suchej o zmenu
a doplnenieu ÚP a zobralo na vedomie.
Starosta obce predstavil OZ upozornenie prokurátora na nesprávny
postup obce pri verejnom obstarávaní pri predaji nehnuteľnosti určenej
na IBV pána Ľubomíra Bennára s
manželkou, zápisnicou z porady o
prijatých opatreniach. OZ zobralo
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upozornenie prokurátora na vedomie.
V nasledujúcom bode starosta
obce predstavil OZ žiadosť o.z. Monika na dofinancovanie sociálnych
služieb v roku 2019. OZ prerokovalo žiadosť o.z. Monika a dohodlo sa na dofinancovanie sociálnych
služieb za podmienok, že predložia
návrh zmluvy, predložia koľko obyvateľov obce navštevuje zariadenie
a koľko hodín v tomto zariadení
strávia – dochádzka a následne OZ
zobralo žiadosť na vedomnie.
Ďalej starosta obce predstavil OZ
návrh na doplnenie štatútu obce
– zmena v určení komisií a tento
návrh OZ schválilo uznesením č.
17/3/2019.
V bode č. 10 starosta obce predstavil OZ návrh na schválenie investičného zámeru kúpy nájomných
bytov v bytovom dome stavby „Nájomný bytové dom – 14 b.j. Hájske“
s príslušenstvom na základe zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na nájomný bytový dom s prílohou návrhu
kúpnej zmluvy na 14 b.j. nájomný
dom spolu s uzneseniami v znení:
Obecné
zastupiteľstvo
obce
Hájske
a)schvaľuje investičný zámer obce
realizovať kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j.
Hájske“, v počte 14 b.j.,...
b)schvaľuje investičný zámer obce
realizovať kúpu súvisiacej technickej vybavenosti...
c)schvaľuje obstaranie nájomných
bytov v bytovom dome...
d)schvaľuje obstaranie súvisiacej
technickej vybavenosti...
e)schvaľuje účel, na ktorý bude
žiadaná: Podpora zo Štátneho fondu
rozvoja bývania...
f)schvaľuje spôsob financovania
kúpy obecných nájomných bytov...
g)schvaľuje spôsob financovania
kúpy súvisiacej technickej vybavenosti...
h) a i)súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB...
j) a k)súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu z MDV SR...

l)súhlasí so zabezpečením záväzku
obce Hájske voči ŠFRB zriadením
záložného práva k obstarávaným nájomným bytom v bytovom dome...
m)súhlasí s prijatím záväzku obce
Hájske
- dodržať nájomný charakter bytov...
- zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v bytovom
dome...
- dodržať pri prenájme nájomných bytov v bytovom dome stavby ustanovenia osobitného predpisu o dotáciách...
- zriadiť záložné právo na dodržanie nájomného charakteru bytov
v bytovom dome v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej...
n)schvaľuje zapracovanie splátok
úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce
Hájske...
o)schvaľuje záväzok obce Hájske
vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce
na splátky úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho
splatnosti...
p)schvaľuje vyčlenenie vlastných
zdrojov z rozpočtu obce na spolufinancovanie projektu stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“
vo výške 66 441,80 EUR...
q)súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom č.443/2010 Z.z....
r)súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru zo ŠFRB ustanovenými zákonom č. 150/2013 Z. z. o
Štátnom fonde rozvoja bývania ...
s)schvaľuje uzavretie zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Rafix s. r. o., so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO:
44 504 501, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel: Sro, vložka č.: 55621/B,
konajúca prostredníctvom Ing. Jozefa Šmátralu, konateľa spoločnosti.
OZ schválilo návrhy zmlúv spolu
s uzneseniami ako podkladov k podaniu žiadosti na ŠFRB uznesením
č. 18/3/2019.
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Následne starosta obce predstavil
OZ žiadosť Mgr. Urbana zástupcu
Jednoty dôchodcov v Hájskom o navýšenie dotácie z dôvodu pôsobenia
SS Hájčanka v rámci miestnej Jednoty dôchodcov. OZ schválilo žiadosť na sumu 1000€ uznesením č.
19/3/2019.
V bode č.12 hlavný kontrolór obce
Ing. Ladislav Čanaky oboznámil OZ
so správou o kontrolnej činnosti za
rok 2018 a správou č. 6 z decembra
2018 a OZ zobralo správy na vedomie.

Nasledovala diskusia. Pán starosta oboznámil občanov so žiadosťou pani Eleny Búranovej o výrub
topoľov v areáli, ktoré jej zasahujú
do záhrady a ohrozujú dom. Komisia ochrany verejného poriadku a
životného prostredia po prehliadke
skonštatovala že stromy sa musia
opíliť.Ďalej pán starosta oboznámil
poslancov a občanov, že navrhuje aby komisia verejného poriadku
spravila monitoring a vyhodnotenie
plnenia cieľov komunitného plánu Obce Hájske. Pani Urbanová sa

ĎAKOVNÝ LIST zaslaný na obecný úrad:
Vážený pán Jozef Matušica,
dovoľte mi, aj keď nemám česť Vás osobne poznať, prijmite moje
úprimné ďakujem za Vašu pomoc pre moju sesternicu p. Fabiolu
Sarvašovu. Veľmi si cením Vašu ústretovosť, obetavosť pri riešení jej
terajšej situácie. Patrí Vám veľké ĎAKUJEM. Ešte som sa nestretol,
aby verejný činiteľ sa takto príkladne postaral o občana vo svojej obci.
Budem veľmi rád, keď aspoň takouto formou budeme v kontakte, v prípade nejakých komplikácií. Dovoľte mi popriať, aby každý Váš deň bol
naplnený radosťou, šťastím, aby ste v zdraví dokázali vychutnať chvíle
pohody, mali silu preniesť sa cez úskalia, zdolať prekážky.
Ešte raz ĎAKUJEM, s pozdravom Ján Sarvaš.

pýtala na rozpočet, ktorý bol zverejnený v obecných novinách, že je
neprehľadný, na to jej odpovedal p.
Ivan Múčka, že je to z dôvodu kapacity strán v obecných novinách. Tiež
ju zaujímalo, kedy sa začne rekonštrukcia Kultúrneho domu. P. Tóthová podala návrh opilovať stromy na
konci ulice pri obecnom úrade.
Po vypočutí a vyjadrení sa starostu
a OZ, starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Michal Ormandy

UPOZORNENIE

V zmysle Zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve a v zmysle platného VZN č.1/2015 pre
pohrebisko v obci Hájske, je
povinnosťou mať uzatvorenú
nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za toto hrobové miesto.
V prípade neuzavretia nájomnej
zmluvy a nezaplatenia poplatku
za hrobové miesto môže byť
hrobové miesto podľa zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve
zrušené.
Obecný úrad

Srdečne Vás pozývame

na Kepeždskú ochutnávku vín
Termín: 25.5.2019 (sobota) o 18.00 hod v KD Hájskom
Nahlasovane vzoriek do 20.5.2019:
David Kišš 0908662505, Ivan Múčka 0905236029,
Erik Hambalek 0948495104, Ivan Hambalek 0907798416
Zber vzoriek 23.5.2019 od 17.00 do 20.00 hod v KD.
Vstupné pre vystavovateľov zdarma,
pre verejnosť 5€
(v cene degustačný pohár+bulletin).
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Obec Hájske ponúka občanom našej obce možnosť prísť
si prevziať kompost. Kompost
je k dispozícii na zbernom
dvore zeleného odpadu v časti Rybník smerom na Mladý
Háj. Občania si musia priniesť nádoby na kompost a bezplatne si ho môžu vyzdvihnúť
(asi 30kg na osobu) v čase
otváracích hodín zberného
dvora, a to v stredu od 15.30
– 19.00hod. a v sobotu od
9.00 – 13.00 hod.

Obec Hájske oznamuje občanom, že na novom zbernom
dvore sa nachádzajú časti,
kde môžete vyvážať: zmesový
odpad, drobný stavebný odpad (betón – vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych
betónových stavieb, tehly – zo
surovej, nepálenej hliny, škridlice a keramika – vzniká
pri rekonštrukciách kúpeľní,
podláh, krbov... ), mäkký odpad (tráva, listy, kórovie, odpad z paradajok, paprík...), haluzovina (2,5-3m dlhé) a sklo.
Elektro odpad zostal v areáli
obecného úradu vzadu (kompletné elektrospotrebiče).

Oznamujeme občanom,
že na obecnom úrade
od 13.05.2019 je možné
všetky poplatky
vyrubené Obcou Hájske
platiť aj
platobnou kartou.
Oznamujeme občanom, že pri zbere
plastov nedávať polystyrén do vriec.
Lisovacie auto, to láme na malé kúsky
a do značnej miery sťažuje jeho triedenie. Z tohto dôvodu budú zabezpečené na zbernom dvore v časti Rybník smerom na Mladý Háj ,,big bag“
(veľké vrecia), do ktorých môžete
polystyrén priniesť. Ak by mal niekto
veľké množstvo polystyrénu, môže ho
zaniesť na likvidáciu do Lužianok.

Zriadenie DHZ v našej obci.

Jednou z úloh, ktorú
sme začali riešiť po zvolení do funkcií na obecnom úrade bolo zriadenie
dobrovoľného hasičského zboru obce. Hoci táto
úloha pre obec vyplýva zo zákona o ochrane
pred požiarmi, v predošlých obdobiach naša
obec túto úlohu neplnila.
Máme schátralú hasičskú
zbrojnicu, ktorá okrem
toho, že vôbec nevyhovuje súčasným potrebám,
ešte aj nepekne pôsobí v
strede obce.
Problém máme aj s
hasičskou technikou. V
obci pre hasičov slúžila
automobilová cisternová striekačka Š 706 RT,
ktorá je už 8 rokov mimo
prevádzky a problém sa
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neriešil. Tento nedostatok
bol zistený pri kontrole,
ktorú vykonávalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Nitra v máji minulého
roku, ktoré uložilo obci
založiť dobrovoľný hasičský zbor obce do 31.januára 2019. V tejto úlohe
sa do volieb nevykonalo
nič. Obec nevyužila možnosti, keď boli ponuky
dotácie na rekonštrukcie
hasičských staníc a taktiež keď bola ponuka poskytnutia nových hasičských automobilov.
Hlavnou úlohou hasičskej jednotky obce je poskytovanie pomoci občanom ochranou ich života
a zdravia, majetku v prípade vzniku požiaru a vykonávať záchranné práce
pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych
udalostiach na účely záchrany osôb, zvierat a
majetku alebo ochrany
životného prostredia.

Aby si obec plnila úlohy poskytovania pomoci občanom pri ochrane
životov, zdravia alebo
majetku, pokladáme túto
úlohu za veľmi dôležitú.
Hľadali sme dobrovoľníkov, ktorí by boli vhodní
a ochotní stať sa členmi
hasičskej jednotky. Zistili sme, že v obci máme
takýchto spoluobčanov,
ktorí s ochotou požiadavku stať sa hasičom prijali.
Dňa 23. marca 2019 založili Dobrovoľný hasičský
zbor obce. Pre sfunkčnenie
Dobrovoľného
hasičského zboru obce
bolo vybavené s odbornou školou Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Martine, aby sa pre našich
nových členov vykonala
zákonom určená odborná
príprava. Až po absolvovaní a úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky
absolventi obdržia osvedčenie, na základe ktorého
budú môcť plniť úlohy v

hasičskej jednotke.
Hasičov pripravených
na plnenie úloh máme.
Teraz zostáva pred nami
úloha zakúpiť alebo nejakým spôsobom zabezpečiť hasičský automobil
a vykonať rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice tak,
aby mohla slúžiť požiadavkám hasičskej jednotky. Keďže toto si vyžiada
nemalé finančné prostriedky verím, že spoločne
s poslancami obce nájdeme riešenie, aby sme
mohli zanedbané úlohy v
obci napraviť.
Zoznam členov DHZ
Hájske:
• Michal Práznovský
• Jaroslav Tóth
• Jozef Urban
• Róbert Urban
• Miroslav Seleš
• Martin Kišš
• Róbert Kišš
• Marián Chudáčik
• Marián Popelka
• Luboš Popelka
Starosta obce

ZO ŽIVOTA OBCE

Fašiangová zabíjačka – Pochovávanie basy
ebýva to často, aby dovanie mohlo začať.
posledný fašiango- Popoludní bol pre našich
vý víkend padol až na za- občanov a ich priateľov
čiatok marca.
pripravený bohatý kul-

N

Tento rok bolo fašiangové obdobie dostatočne
dlhé a príjemné počasie
fašiangovej soboty dávalo
nádej na slnečnú a teplú
Veľkú noc, čo sa nakoniec
aj splnilo. Vráťme sa ale
späť.
Na fašiangovú sobotu sa
v Hájskom konala už tradičná fašiangová zabíjačka
pripomínajúca časy nášho
detstva. Šikovní mäsiari
spolu so svojimi „asistentmi“ pripravili opäť vynikajúce občerstvenie, či už
to bolo pečené mäsko, hurky alebo žebrácka kaša. K
tomu kvalitné vínko a ho-

pochovávaním basy pod
taktovkou FS Kepeždanka. Na svoje si prišla aj
mladšia generácia pri záverečnej diskotéke.
Naše poďakovanie patrí vystupujúcim súborom
SS Hájčanka, kapele z DS

Hájčatá, FS Kepeždanka,
DJ Tomimu Vachútovi a
samozrejme mäsiarom a
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizačnom
zabezpečení akcie.
Ivan Hambalek

túrny program, ktorý vyvrcholil perfektným programom našich malých
muzikantov a spevákov z
DS Hájčatá a už tradične

Jarné upratovanie obce

Dňa 6.4.2019 sa konalo každoročné upratovanie
obce, na ktorom sa zúčastnili naši občania. Po brigá-

de bolo pripravené občerstvenie v kultúrnom dome.
Všetkým zúčastneným ďakujeme !
Michal Ormandy
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ŠKOLA

Aj tento rok sa žiaci ZŠ s
MŠ Hájske v počte 13 žiakov, zúčastnili lyžiarskeho
výcviku, ktorý sa konal
v dňoch od 4.2. 2019 –
10.2.2019. Naša škola tam
bola spoločne so žiakmi
ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom a ZŠ s MŠ A.
Bernoláka, Šaľa.
Lyžiarsky výcvik sa
konal v lyžiarskom
stredisku Kokava –
Línia. Ubytovanie
a stravovanie bolo
zabezpečené v chate Hámor, Kokava
nad
Rimavicou.
V porovnaní s minulými rokmi sme

Lyžiarsky výcvik

museli riešiť aj viaceré
zdravotné ťažkosti u deti.
Aj vďaka našej zdravotnej sestričke Bc. Gabriele
Gažúrovej mali o zdravotnú starostlivosť deti postarané na vysokej úrovni.
Lyžiarsky výcvikový kurz

dopadol úspešne. Všetci
žiaci, ktorí stáli prvýkrát
na lyžiach, sa naučili lyžovať a ostatní sa zdokonalili
v lyžiarskych technikách.
To bolo hlavným cieľom
lyžiarskeho výcvikového
kurzu. Najlepšími lyžiarmi

Mgr. David Kišš

,,Čaro našej prírody“
V mesiaci marci sa naša MŠ za- Srdečne gratulujeme a tešíme sa
pojila v spolupráci so slovenským na ďalšiu spoluprácu so SZZ v
zväzom záhradkárov v Hájskom Hájskom.
Anna Gálová
do výtvarnej súťaže ,,Čaro našej prírody“, kde deti nakreslili
niekoľko obrázkov . V máji nám
prišla potešujúca odpoveď, kde
nám SZZ poslal vyhodnotenie tejto súťaže a k listu bol priložený
Diplom pre Paulínku Sýkorovú,
pretože odbornej komisii, pod vedením Mgr.Art Miroslava Cipára,
sa Paulínkin obrázok páčil. Vybrané práce budú vystavené v expozícii SZZ na veľtrhu ,,Záhradkár
2019 v Trenčíne, na výstave Gardénia v Nitre a tiež na veľtrhu Agrokomplex 2019 v Nitre.

,,Motýlia záhrada“

Liahnutie motýľov a vypustenie ich do voľnej prírody.

Cieľom motýlej záhrady bolo deťom ukázať zblízka
úžasnú
premenu, ktorá sa deje
vo svete hmyzej ríše.
Sledovali vývoj motýľa
,,Babôčky Bodliakovej“, od húsenice, cez
kuklu až po vyliahnutie
prekrásneho motýľa.
Celý experiment bol
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z celého kurzu boli Matej
Búran a Paulínka Chudáčiková. Obaja vyhrali
zjazd aj slalom v súťaží
škôl. Veľké vďaka patrí
nášmu inštruktorovi Ing.
Mgr. Marekovi Balážovi,
ktorý sa venoval deťom na
svahu. Medzi žiakmi vládla vynikajúca atmosféra a
domov sa vrátili s mnohými zážitkami, novými
skúsenosťami a kamarátstvami. Rád by som touto
cestou poďakoval obecnému úradu, ktorý ako aj po
iné roky prispel finančnou
čiastkou na lyžiarsky výcvik.

bezpečný ako pre deti,
tak i pre motýle. Po ich
vyliahnutí sme ich pustili do prírody na dvore
MŠ.
Deti mali z tohto
experimentu veľkú radosť a niekoľko týždňov so záujmom pozorovali celý proces
premeny.
Anna Gálová

Topenie Moreny

Dňa 27.03.2019 sme sa rozhodli spolu s deťmi,
že už tej odpornej zimy máme všetci plné zuby a
je na čase sa s ňou
rozlúčiť.
Tak sme najskôr
deťom zahrali bábkové
divadielko
,,Ako Anka a Marka
utopili Morenu“, aby
sme deťom priblížili
túto ľudovú tradíciu,
aby vedeli význam,
prečo sa vlastne tá
Morena topí a z čoho
ju treba vyrobiť.
Po
divadielku, keď
sme si Morenu vyrobili, išli sme
ju
utopiť
do blízkeho
potoka, kde
sme ju vysmiali a hodili do vody.
Na znamenie jari sme
si priniesli do MŠ ozdobený konár ,,Letečko“.
Anna Gálová

ŠPORT a REKLAMA

Nové kabíny ŠK Hájske

Futbalisti
ŠK
Hájske sa môžu pýšiť ligovou kabínou.
Za pomoci dotácie
od Úradu Nitrianského samosprávneho kraja a obce sa
zväčšil priestor, vy-

novil strop i podlaha
a všetko to vyšperkoval nový nábytok naprojektovaný a zhotovený firmou AKC
Studio.
Aj touto cestou sa
chceme poďakovať

každému, kto akokoľkej podal pomocnú ruku pri rekonštruovaní kabíny, i
vďaka Vám patrí
široko ďaleko medzi
najkrajšie.
Tomáš Turanec

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia Vylimcová

Sídlo advokátskej kancelárie: Švábská 1431/18 , 951 31 Močenok
Kontakt :

tel./ mobil: 0903 729 822
email: judrvylimcova@gmail.com, info@judrvylimcova.sk
web: http://www.judrvylimcova.sk

Ponúka právne služby a poradenstvo v oblastiach










právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva,prevody
nehnuteľností - kompletná príprava a vypracovanie
dokumentov
pre
prevod
nehnuteľností,
včítane
autorizovaných advokátskych zmlúv o prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam , vypracovanie návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právne
poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a
podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov, atď.,
obchodné právo, včítane práva obchodných spoločností,
pracovné právo,
občianske právo,
rodinné právo,
správne právo,
príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv,
vypracovanie návrhov na začatie konania a ďalších podaní
v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej
samosprávy.
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OZNAMY A POZVÁNKY

MU

ATRIČNÉ
DALOSTI

Narodili sa:

Opustili nás:

Zosobášili sa:

•
•

•

Žigmund Severín, 80 rokov

•

Štefan Trubač, 59 rokov
Mária Ovečková, 87 rokov
Jozef Durec, 46 rokov
Jaroslav Lešš, 62 rokov
Ing. Anton Szalay, 77 rokov

•

Júlia Juritková, č. 11
Hana Nováková, č. 377

•
•
•
•
•

UDEJE SA
25.5.2019 v KD
Kepeždská
ochutnávka vín

24.8.2019
Kepeždské folklórne
slávnosti
Informácia
pre podnikateľskú verejnosť
k e-Kase

Daňový úrad Nitra upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že novelu zákona o
elektronickej registračnej pokladnici č.
368/2018 Z.z. sa zavádza od 1.7.2019 nová
forma elektronickej registračnej pokladnice
tzv. on-line registračná pokladnica. Podnikatelia ktorí evidujú tržbu v registračných
pokladniciach, musia do 30.06.2019 podať
elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny žiadosť o pridelenie kódu
pokladnice e-Kasa klient z dôvodu že končí
platnosť používania ERP (elektronická registračná pokladnica).
Kompletný postup prechodu na eKasu je
upravený na Portáli finančnej správy, je zreteľný, sprevádzaný grafickými ukážkami a
nájdu ho všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa – podni-

(redakcia KN sa ospravedlňuje za
nezverejnenie v predchádzajúcom čísle)

Roman Hán (Hájske) a
Zuzana Váciová (Nitra)
Ing. Richard Kosík (Hájske)
a Michaela Búranová
(Hájske)

,,Života kniha uzavrela sa. Písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása že otec, syn čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.“

PO ĎAK O VAN I E

Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať
vdp. farárovi Brankovi Popelkovi, ktorý dňa
03.04.2019 odslúžil zádušnú sv. omšu za nášho
syna, otca, brata, Jozefa Dureca a odprevadil ho na
poslednej ceste. Ďakujeme mu za milé povzbudivé
slová, útechy a spomienky na nášho syna.
Úprimne ďakujeme celej našej rodine, krstným
rodičom, príbuzným, známym, spolužiakom, priateľom, kamarátom.
Ďakujeme pánovi starostovi - Jarkovi Bennárovi, Marošovi Slobodovi a všetkým mladým, čo nám nežistne pomohli pri dôstojnej rozlúčke s našim drahým synom, otcom a bratom, ktorý nás opustil dňa
31.03.2019 vo veku 46 rokov.
Ďakujeme touto cestou za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Vďační rodičia Durecoví, syn Simonko a brat Jarko s rodinou.
katelia.
Na základe uvedenej novely zákona Daňový úrad Nitra a jeho organizačné zložky vyzývajú podnikateľov, aby čo najskôr
požiadali o pridelenie kódu pokladnice
e-Kasa elektronicky. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných júnových
dní. Pokladnicu si totiž pri pridelení kódu

do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa
vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej
tiesne.
Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté
na PORTÁLI FINANČNEJ SPRÁVY na
www.financnasprava.sk
		
Daňový úrad Nitra

Príspevky prijímame zaslané e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor.
Uzávierka budúceho čísla bude 24.07.2019.
Obecné noviny vydáva Obecný úrad Hájske.
Redakčná rada: Ivan Múčka, Ing. Marián Palkovič, Mgr. Lucia Kokeš, Mgr. Janka Balážová, Michal Ormandy.
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