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ÚVODNÍK
V týchto dňoch je naplánovanie čohokoľ-

vek komplikovanejšie a menej spoľahlivé, 
ako kedykoľvek predtým. Či sa to týka let-
ných dovoleniek, detských táborov, konania 
festivalov, konania obecných dní... do všet-
kého zaraďujeme nový premenlivý a ťažko 
predvídateľný faktor, s ktorým sme doteraz 
nikdy počítať nemuseli – epidemiologickú 
situáciu. Navyše s tým, že sa určite bude 
meniť v súvislosti so začínajúcou letnou 
dovolenkovou sezónou. A tak ku každému 
svojmu rozhodnutiu, či plánovanej akcii 
pridávame dodatok: ... ak to situácia dovolí, 
... ak hranice zostanú otvorené, ... ak vláda 
nesprísni opatrenia. 

Rovnako je to pri rozhodovaní o obec-
ných záležitostiach. Našťastie sa ale mnohé 
z nich dajú plánovať tak, aby ich prípadné 
odloženie, či zrušenie, stálo čo najmenej, 
ideálne nič. Jednou z nich je konanie Obec-
ných dní 2020. Konať sa budú (...ak to situ-
ácia dovolí), pravdepodobne 29. augusta, v 
oveľa väčšej skromnosti a menšom rozsa-
hu. Či už sa to týka vystupujúcich súborov 
alebo pozvaných hostí. Okrem už spomí-
naného epidemiologického faktora, ktoré-
ho vývoj je nemožné predvídať, tu máme 
ďalší, nemenej dôležitý, avšak už známy. 
Obec totiž v tomto roku bude musieť hos-
podáriť s rozpočtom najmenej o tretinu niž-
ším, ako po minulé roky. Takže uskromniť 
sa budeme musieť vo všetkých smeroch a 
oblastiach.

Efekt mávnutia motýlieho krídla teda asi 
naozaj funguje. Lebo dôsledky malej chy-
by na  jednom mieste zemegule, zásadne 
ovplyvňujú udalosti na opačnej strane sveta.

Budeme dúfať, že obmedzení bude stále 
menej, život sa vráti do normálu a na ob-
dobie pandémie budeme spomínať ako na 
poučné, nezvyčajné a neopakovateľné ob-
dobie našich životov. Opatrujte sa a dávajte 
na seba pozor.

Redakcia KN

Rekonštrukcia KD 
Tento rok sa ukončil ďalší náročný 

projekt – „Zníženie energetickej ná-
ročnosti budovy Kultúrneho domu 
Hájske“. Kultúrny dom prešiel 
kompletnou rekonštrukciou. Celá 
budova sa zateplila, zrekonštruo-
vala sa strešná krytina, vymenili sa 

okná, vstupné dvere, zabezpečil sa 
aj bezbariérový prístup. V interiéri 
sa znížil strop, steny dostali nový 
vzhľad v neutrálnych farbách, vy-
menilo sa osvetlenie a vykurovanie 
priestorov za energeticky úspornej-
šie. V rámci zlepšenia 
celkového dojmu sa 
dokúpili nové závesy 
a opona za 8.089,12 
€ z vlastných zdrojov 
obce. 

Čerešničkou na tor-
te je zámková dlaž-
ba v areáli kultúrne-
ho domu vo výške 
11.407,86 €, ktorá sa 
dokončila len nedáv-
no. Celkové náklady 

na rekonštrukciu sa vyšplhali do 
výšky 262.064,18 €, z čoho práce 
nad rámec boli vo výške 42.483,72 
€ a doposiaľ obdržanú dotáciu 
od SIEA (Ministerstvo životného 
prostredia SR) predstavuje suma 
184.748,23 €. 

Obec Hájske sa tak môže pýšiť 
vynoveným kultúrnym domom, 
ktorý reprezentatívne dopĺňa cent-
rum obce.

Mgr. Terézia Kóňová, OcÚ

     Rekonštrukcia 
MŠ s OcÚ

...čítajte na str. 6

     Turnaj o pohár
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Výňatok zo 6. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 10.10.2019 v  Zelenom dome
Dňa 10.10.2019 sa v ZD konalo 6. zasadnutie 

OZ v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil starosta 
obce p. Bennár, 7 poslancov, zapisovateľka OcÚ, 
hlavný kontrolór a niekoľko občanov. Zasadnutie 
OcZ otvoril a viedol p. Bennár. 

Starosta obce predložil poslancom návrh pro-
gramu rokovania OZ s tým, že doplnil body:
- č. 14 Schválenie Kúpnej ceny na kúpu pozemku 
pod cestou v ulici Kaplnková k územnému roz-
hodnutiu ČOV a kanalizácie
- č. 15 Informácia o povodniach v obci Hájske 
a podnetu občana na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nitre
- č. 16 Diskusia
- č. 17 Záver

OZ schválilo návrh programu s doplnenými 
bodmi rokovania uznesením č. 41/6/2019.

Starosta obce určil zapisovateľku, overova-
teľov zápisnice a zloženie návrhovej komisie. 
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č. 
42/6/2019.

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uzne-
sení z 5. zasadnutia zo dňa 21.06.2019 a z pred-
chádzajúcich OZ a skonštatoval, že sa priebežne 
plnia. OZ zobralo túto informáciu na vedomie.

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra 
o zhrnutie Správ č. 6 a č. 7. Prišiel p. poslanec 
Martin Popelka a OZ vzalo na vedomie Správy 
hlavného kontrolóra č. 6 a č. 7.

V bode č. 7 starosta obce oboznámil OZ s Plne-
ním rozpočtu za obdobie za obdobie 1 – 9 2019, 
kde poprosil p. účtovníčku o krátky prehľad a 
vysvetlenie niektorých položiek. Starosta doplnil 
informáciu k poplatkom za TKO, že občania kt. 
nemajú zaplatené, bude sa im vyrubovať upomi-
enka už s úrokom z omeškania. Hlavný kontrolór 
sa pýtal tiež na zaplatenie TKO od občanov. Pred-
stavil mail od p. Bakytu z PZO, kde 1/3 odpadu 
tvorí BIO odpad. Riešením by malo byť zmen-
šenie objemu kuka nádob z 240 L na 120 L, aby 
sa odpad viac separoval. OZ zobralo na vedomie 
Plnenie rozpočtu za obdobie 1 – 9 2019.

V ďalšom bode starosta obce vysvetlil prečo 
je Rozpočtové opatrenie č. 2 a č. 3 – rozpočtové 
opatrenia urobil vo svojej kompetencii. Ďalej po-
prosil p. účtovníčku o vyjadrenie sa k Rozpočto-
vému opatreniu č. 3. Starosta k rozpočtu doplnil, 

že obec musela zriadiť DHZ, čím nastalo navýše-
nie rozpočtu. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie 
č. 3 uznesením č. 43/6/2019.

Starosta obce predstavil OZ Návrh VZN č. 
2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkou malých zdrojov znečisťovania a OZ 
tento Návrh schválilo uznesením č. 44/6/2019.

Za účelom zrušenia uznesenia č. 27/4/2019 o 
prenájme nehnuteľnosti od SZZ ZO Hájske č. 447 
predstavil starosta obce OZ toto uznesenie a OZ 
schválilo zrušenie uznesenia č. 27/4/2019 uznese-
ním č. 45/6/2019. 

Na základe predchádzajúceho bodu starosta 
obce predstavil Novú nájomnú zmluvu na ne-
hnuteľnosť (Zelený dom) od SZZ ZO Hájske č. 
447. OZ schválilo Novú nájomnú zmluvu na ne-
hnuteľnosť v sume 1.300€/ ročne uznesením č. 
46/6/2019.

V bode č. 12 prečítal starosta obce Žiadosť 
od p. Dany Závodnej. Pri záplavách im nastali 
problémy s rýchlorastúcou burinou a iné. P. zá-
stupca doplnil, aké opatrenia p. Závodná navrhu-
je na pozemku a stavebná komisia odporučila p. 
Závodnej vyhovieť. P. Dana Závodná žiadala o 
povolenie výkopu odtokového jarku na obecnej 
parcele č. 1078/31. OZ schválilo Žiadosť p. Dany 
Závodnej uznesením č. 47/6/2019 s podmienkou, 
že podľa potrieb obce bude musieť p. Závodná 
dať pozemok do pôvodného stavu.

V ďalšom bode poprosil starosta p. Ing. Ma-
riána Palkoviča, aby predstavil Správu komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
verejných funkcionárov o prešetrení o možnom 
konflikte záujmov. Odporúča OZ v Hájskom pri-
jať uznesenie a odovzdať žiadosť Ing. Ľubomíra 
Bennára na prešetrenie právnemu zástupcovi. OZ 
schválilo Postúpenie na prešetrenie právnemu zá-
stupcovi vo veci Žiadosti p. Ing. Ľubomíra Ben-
nára s manželkou uznesením č. 48/6/2019.

Starosta predstavil prítomným situáciu plá-
novanej ČOV a kanalizácie v ulici Kaplnková, 
kde kus cesty je vo vlastníctve p. Bulíkovej. Za 
účelom výstavby kanalizácie v obci Hájske a 
vybudovania ČOV schválilo OZ Odkúpenie po-
zemku KN registra „E“ na parc. č. 1547/67 v k.ú. 
Hájske vo výmere 404 m2 vedenej na LV č. 2139, 
od p. Zuzany Bulíkovej, rod. Buzmovej, za do-

hodnutú kúpnu cenu 3,00 € za 1 m2 uznesením 
č. 49/6/2019.

V 15. bode starosta obce oboznámil OZ a obča-
nov o oboch povodniach, kt.sa udiali 25.08.2019 
a 09.09.2019. Bude potrebné urobiť projekt na 
také zariadenie, kt. zadrží prívalovú vodu a vpus-
tí také množstvo, ktoré potok stihne absorbovať. 
Po prvej povodni bol privolaný aj správca Dol-
ného toku Váhu, s kt. sa dohodlo na vyrezávaní 
stromov zasahujúcich do kanála a na čistení pri-
etokov pod mostami. Starosta sa dohodol aj na 
stretnutí s PD Močenok, kt. obhospodaruje po-
lia v okolí Hájskeho. Ďalej v skratke predstavil 
list Postúpenie podnetu od Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Nitre, na základe kt. 
bola vykonaná dezinfekcia 7 studní a suterénov 
a miest v RD o rozmere 1915 m2. OZ vzalo na 
vedomie informácie týkajúce sa povodní v obci 
Hájske a taktiež vzalo na vedomie podnet občana 
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Nitre.

Nasledovala diskusia:
 - starosta obce otvoril diskusiu, ako je to s 

odpadom v obci Hájske. Navrhol prijatie nového 
VZN o odpadoch a poplatkoch v platnosti od roku 
2020. Taktiež bude do každej domácnosti zaslaný 
list s oznamom o odpadoch. P. poslanec Ivan Jurí-
ček sa pýtal na kuka nádoby a na váženie nádob. 
Navrhol, aby starostovia obcí tlačili na váženie 
odpadu.

-  p. Lucia Gállová sa pýtala starostu na stret-
nutie s PD Močenok a správcami Povodia Váhu, 
že už  je mesiac od povodni a nič sa nedeje. Sta-
rosta obce ju oboznámil s termínom a rozsahom 
čistenia potoka.

- p. Urbanová sa pýtala na lekáreň v Močenku. 
Ďalej sa pýtala na vyškrabovanie zeliny z chodní-
kov a navrhuje, aby sa radšej postriekala. Taktiež 
sa informovala či sa plánuje obnoviť obecná ta-
buľa na voľby pri zastávke v centre obce. Okrem 
toho sa chcela informovať aj na peniaze na kostol, 
pričom poslanec OZ a člen cirkevnej rady ju in-
formoval, že peniaze sa nevybavili.

Po vypočutí a vyjadrení sa starostu a OZ, sta-
rosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval 
všetkým prítomným za účasť.

OBEC INFORMUJE

Výňatok zo 7. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 11.12.2019 v  KD
Dňa 11.12.2019 sa v KD konalo 7. zasadnutie 

OZ v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil starosta 
obce p. Bennár, 8 poslancov, zapisovateľka OcÚ, 
hlavný kontrolór a niekoľko občanov. Zasadnutie 
OcZ otvoril a viedol p. Bennár. 

Starosta obce predložil poslancom návrh pro-
gramu rokovania OZ a pridal body: 
- č. 20 Odmeny poslancov OcZ
- č. 21 Odmena hlavného kontrolóra za rok 2019
- č. 22 Schválenie Dodatok č. 1  k Zmluve  o  ná-
jme nehnuteľnosti zo dňa 02.07.2018
- č. 23 Žiadosti o prenájom budovy bývalej ZŠ v 
Mladom Háji

A – Dagmar Ďurečková
B – Vladimír Kováčik

- č. 24 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Obce Hájske na I. polrok 2020
- č. 25 Správa nezávislého audítora

OZ schválilo návrh programu s doplnenými 
bodmi rokovania uznesením č. 50/7/2019.

Starosta obce určil zapisovateľku, overova-
teľov zápisnice a zloženie návrhovej komisie. 
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č. 
51/7/2019.

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uzne-
sení zo 6. zasadnutia zo dňa 10.10.2019 a z pred-
chádzajúcich OZ a vyjadril sa k Zápisnici zo za-
sadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov dňa 

19.08.2019. Advokát JUDr. Jozef Czibula z Vl-
čian zaslal vyjadrenie a starosta ho následne pre-
čítal. Taktiež konštatoval, že ostatné uznesenia 
sa priebežne plnia. OZ zobralo kontrolu plnenia 
uznesení na vedomie.

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra o 
zhrnutie Správy č. 8. OZ vzalo na vedomie Sprá-
vu hlavného kontrolóra č. 8.

V ďalšom bode starosta obce oboznámil OZ 
s kúpnou cenou pozemku pod ČOV od PD Mo-
čenok. Ide o pozemok KN registra ,,C“ parc. č. 
6786/2 v k. ú. Hájske vo výmere 1475 m2, kt. 
je odčlenený GP č. 45417768-22/2018, úradne 
overeným na OÚ Šaľa, katastrálnom odbore dňa 
01.08.2018 pod. č. 343/2018. Dohodnutá kúpna 
cena je 2,00 € za 1 m2 (spolu vo výške 2.950 €).  
OZ schválilo kúpu pozemku od PD Močenok za 
účelom výstavby kanalizácie a vybudovania ČOV 
v obci Hájske uznesením č. 52/7/2019. 

V bode č. 8 prečítal starosta Rozhodnutie z 
OÚ Šaľa z katastrálneho odboru vo veci prevodu 
vlastníctva majetku obce v prospech p. Vladimíra 
Olacha. Ide o pozemok KN registra „C“, parc. č. 
432/13 v k. ú. Hájske o výmere 59 m2, kt. bol 
odčlenený GP, č. 060/2019 zo dňa 11.06.2019, 
ktorý je vo vlastníctve obce Hájske. Dohodnutá 
predajná cena prevádzanej nehnuteľnosti je sta-
novená uznesením OZ obce Hájske č. 39/5/2019 
zo dňa 21.06.2019 vo výške 18 € za 1 m2 (spolu 

vo výške 1.062 €). OZ schválilo prevod vlastníc-
tva majetku obce v celosti v prospech kupujúceho 
p. Olacha uznesením č. 53/7/2019.

V rámci poskytovania dotácií predstavil staros-
ta obce Návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu obce Hájske. OZ schválilo Návrh 
VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce Hájske uznesením č. 54/7/2019.

Starosta obce predstavil OZ aj Návrh VZN č. 
4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Hájske. Na margo sa ešte vyjadril 
k zmesovému odpadu, pričom poukázal na stále 
nesprávne triedenie odpadov. Starosta sa vyjadril, 
že bude na jar v roku 2020 školenie o triedení od-
padov pre občanov od PZO z Nitry. Ďalej sa p. 
poslanec Mgr. Ing. Vaško pýtal k Návrhu VZN č. 
4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Hájske na §3 – v §3 nebola vyko-
naná žiadna zmena. OZ schválilo Návrh VZN č. 
4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Hájske  uznesením č. 55/7/2019.

Na zasadnutí OZ sa rokovalo aj o štatúte Kul-
túrneho domu v Hájskom. Starosta obce predsta-
vil Štatút Kultúrneho domu v Hájskom a OZ ho 
následne schválilo uznesením č. 56/7/2019.

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra o 
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prečítanie Stanoviska k prevereniu podmienok 
na prijatie návratných zdrojov financovania. OZ 
vzalo na vedomie jeho stanovisko k úveru Prima 
banka Slovensko, a.s.

Na základe predchádzajúceho bodu predstavil 
starosta obce Indikatívnu ponuku financovania 
pre Obec Hájske vypracovanou bankou Prima 
banka Slovensko, a.s. a taktiež doplnil dôvody na 
úver vo výške 136.000 €. Po vypočutí informácií 
od p. starostu OZ schválilo Dlhodobý investičný 
úver, určený na rekonštrukciu KD, projektovú 
dokumentáciu k ,,Hájske – ČOV kanalizácia“ 
s možnosťou refundácie už zaplatených faktúr 
vo výške 136.000 € so splatnosťou 8 rokov (do 
31.12.2027) a s úrokovou sadzbou 0,60% uznese-
ním č. 57/7/2019.

Starosta poprosil p. účtovníčku o zhrnutie Roz-
počtového opatrenia č. 4 a OZ schválilo Rozpoč-
tové opatrenie č. 4 uznesením č. 58/7/2019.

Ďalej starosta obce poprosil hlavného kontroló-
ra o oboznámenie OZ s jeho Stanoviskom k návr-
hu rozpočtu Obce Hájske na rok 2020. OZ vzalo 
na vedomie  jeho stanovisko k Návrhu Rozpočtu 
obce Hájske na rok 2020.

Na základe predchádzajúceho bodu starosta 
obce predstavil OZ Návrh Rozpočtu obce Hájske 
na rok 2020 a OZ schválilo Návrh Rozpočtu obce 
Hájske na rok 2020 uznesením č. 59/7/2019.

V ďalšom bode starosta obce predstavil OZ 
občanov, kt. by mohla byť poskytnutá Jednora-
zová sociálna výpomoc v roku 2019. OZ schvá-
lilo Jednorazovú sociálnu výpomoc v roku 2019 
spolu v sume 1.155 € pre deti, kt. opustili rodičia, 
ťažko zdrav. postihnutých občanov a občanov, 
kt. dosiahli v roku 2019 90 rokov, uznesením. 
č. 60/7/2019. Podmienkou však je, že príjemco-
via Jednorazovej sociálnej výpomoci musia mať 
uhradené záväzky voči obci. 

Ďalším bodom bola Žiadosť o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu obce pre Domov dôchodcov 
Milosrdného samaritána, Močenok, kt. p. staros-
ta prečítal OZ. OZ však túto žiadosť neschválilo 
a odporúča obrátiť sa na rodinných príslušníkov 

klientov.
Ďalšou posudzovanou žiadosť bola Žiadosť p. 

Viery Búranovej vo veci zriadení vecného bre-
mena. OZ schválilo Zriadenie vecného bremena 
spočívajúce práve prechodu a prejazdu cez poze-
mok parc. č. 563/10 pre vlastníka RD č. 292 na 
pozemku parc. č. 563/9 uznesením č. 62/7/2019.

Prvým doplňujúcim bodom boli odmeny po-
slancov OZ za rok 2019, kt. predstavil starosta 
obce, pričom výpočet odmeny poslanca je 25 € 
za prítomnosť na OZ alebo obecnej akcii. OZ ná-
sledne schválilo Odmeny poslancom OZ uznese-
ním č. 63/7/2019.

Ďalším doplňujúcim bodom bola aj odmena 
hlavného kontrolóra za rok 2019, kt. navrhol sta-
rosta obce vo výške 500 €. OZ následne schváli-
lo odmenu hlavnému kontrolórovi uznesením č. 
64/7/2019.

V bode č. 22 predstavil starosta obce OZ Do-
datok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo 
dňa 02.07.2018, kt. sa týka pozemku pod sta-
rým obecným úradom, na kt. sa plánuje výstav-
ba 14-nájomnej bytovky. OZ schválilo Dodatok 
č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 
02.07.2018 uznesením č. 65/7/2019 s upraveným 
textom. 

V bode č. 23 sa posudzovali Žiadosti o pre-
nájom budovy bývalej ZŠ v Mladom Háji od p. 
Dagmar Ďurečkovej a od p. Vladimíra Kováčika. 
OZ poverilo finančnú komisiu na stretnutie so 
žiadateľmi, kde poskytnú podrobné informácie k 
zámeru prenájmu budovy bývalej ZŠ v Mladom 
Háji. Následne tieto žiadosti OZ schválilo s vyššie 
uvedenou podmienkou uznesením č. 66/7/2019.

V ďalšom bode starosta predstavil Návrh plá-
nu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Hájske na I. polrok 2020, ktorý OZ schválilo 
uznesením č. 67/7/2019.

V poslednom doplnenom bode starosta obce 
prečítal Správu nezávislého audítora k účtovnej 
závierke a OZ vzalo túto správu na vedomie.

Nasledovala diskusia:
 - p. Ing. Ľubomír Bennár sa pýtal p. poslanca 

Ing. Mgr. Michala Vaška, či sa mieni znova od-
volať voči jeho rodine v Stavebnom povolení na 
výstavbu jeho RD. Odpovedal, že sa znova odvo-
lá. P. Bennár si vymieňal názory s p. poslancom 
Vaškom. P. Ing. Michal Horňák sa pýtal poslanca 
Mgr. Ing. Michala Vaška, aký má na to dôvod. P. 
poslanec Ing. Palkovič s poslancami dali svoj ná-
zor, že konanie je v rozpore zo zákonom. Snažia 
sa vychádzať v ústrety našim občanom. 

- p. Vladimír Urban  (Miestna jednota dôchod-
cov) sa opýtal na dotáciu. Ing. Ivan Hambalek 
mu vysvetlil, že zmeny sa budú týkať až dotácie 
na rok 2021. Žiadosť na rok 2020 si môžu podať 
ako si ju podávali doteraz. P. Juríčková ozrejmila 
celú situáciu Miestnej Jednoty dôchodcov. Člen 
finančnej komisie Ing. Palkovič povedal ako sa 
dotácia na rok 2020 bude riešiť.

 - p. Marta Matušicová sa pýtala na dotáciu pre 
Zväz Záhradkárov. Starosta sa vyjadril, že keď 
sa od nich prenajal Zelený dom s nájmom 1.300 
€, tak im dotácia neprislúcha. Na jar budú všet-
ky  dotácie  prejednávané, zatiaľ nebola žiadna 
schválená. Ing. Palkovič opäť vysvetlil celú situá-
ciu. P. Marta Matušicová rozprávala o prasklinách 
na stene zo strany cintorína na budove Zeleného 
domu.

 - p. Urbanová sa pýtala na budovu COOP Jed-
noty v obci Hájske. Starosta vysvetlil, že budo-
vu odkúpil p. Hochel. Obchod bude fungovať od 
februára 2020. Pýtala sa aj na kuka nádoby 120 L 
a 240 L – starosta vysvetlil, že budú nálepky na 
smetných nádobách, na základe ktorých sa budú 
vyvážať smeti.

 - starosta prečítal mail zo ZMOS-u o finančnej 
zbierke obetiam havárie autobusu pri Nitre.

- p. Jozef Čambálik sa pýtal, kde bude umiest-
nený pomník s padlými vojakmi, kt. bol umiest-
nený na KD. Starosta odpovedal, že bude umiest-
nený pred hlavným vstupom do cintorína osadený 
do skaly.

Zasadnutie OZ ukončil starosta obce a poďako-
val všetkým prítomným za účasť. 

Výňatok z 8. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 13.2.2020 v  Zelenom dome
Dňa 13.02.2020 sa v Zelenom dome konalo 8. 

zasadnutie OZ v Hájskom. Zasadnutia sa zúčast-
nil starosta obce p. Bennár, 7 poslancov, zapiso-
vateľka OcÚ, hlavný kontrolór a niekoľko obča-
nov. Zasadnutie OcZ otvoril a viedol p. Bennár. 

Starosta obce predložil poslancom návrh pro-
gramu rokovania OZ s tým, že doplnil bod č. 15 o 
Správu o výsledku kontroly 1/2020. OZ schválilo 
návrh programu s doplneným bodom rokovania 
uznesením č. 68/8/2020.

Starosta obce určil zapisovateľku, overova-
teľov zápisnice a zloženie návrhovej komisie. 
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č. 
69/8/2020.

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uzne-
sení zo 7. zasadnutia zo dňa 11.12.2019 a skon-
štatoval, že sa priebežne plnia. OZ zobralo túto 
informáciu na vedomie.

V bode č. 6 starosta obce prečítal OZ Žiadosť 
o odkúpenie pozemkov po vypracovaní GP. Ide o 
predaj pozemkov KN registra ,,C“ parc.č. 145/4 o 
výmere 41 m² a p.č. 442/89 o výmere 8 m², odčle-
nených GP č. 45417768-39/2017. OZ schválilo 
predaj týchto pozemkov  uznesením č. 70/8/2020, 
spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom za 
dohodnutú kúpnu cenu 15,00 € za 1m² (spolu  vo  
výške  735 €) na  základe  predbežného odsúhla-
senia Obecným zastupiteľstvom v Hájskom pod 
č. 178/21/2018.

V ďalšom bode starosta obce opäť obozná-
mil OZ s prenájmom budovy základnej školy v 
Mladom Háji. Komisia sa stretla  s dotknutými  
žiadateľmi. Starosta  kontaktoval  aj majiteľky  
pozemkov  pri  budove bývalej školy v Mladom 
Háji. Prišiel p. poslanec Ivan Juríček. OZ vzalo na 

vedomie Žiadosť a mail od p. Ďurečkovej.
V bode č. 8 starosta oboznámil poslancov so 

Zámerom na vyhlásenie obchodnej verejnej súťa-
že na predaj majetku obce Hájske – pozemok 
na parc.č. 135/36. Uznesením č. 71/8/2020 OZ 
schválilo:

I. a) zámer predať pozemok parc. č. 135/36, vý-
mera 718 m², záhrada

b) podmienky VOS  na  predaj  pozemku  v 
zastavanom území  parc. č.  135/36 

c) komisiu na vyhodnotenie VOS – finančná 
komisia 

II. OZ žiada starostu obce zverejniť zámer pre-
daja pozemku parc. č. 135/36 o výmere 718 m² na 
úradnej tabuli, web stránke obce a v regionálnej 
tlači.

V ďalšom bode starosta obce predstavil OZ 
Zámer priameho predaja domu Lipovských s po-
zemkom a uznesením č. 72/8/2020 OZ schválilo:

I. a) zámer predať pozemok spôsobom priame-
ho  predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov – priamy predaj nehnuteľností v k. ú.  
obce  Hájske,  zapísané  na  LV  č.  430  parcely  
KN  registra  „C“: záhrada na parc.  č.  186/1 o 
výmere 635 m², zastavané plochy a nádvoria na 
parc. č. 186/2 o výmere 27m², zastavané plochy 
a nádvoria na parc. č. 186/3 o výmere 22m², za-
stavané plochy a nádvoria na parc. č. 442/91 o 
výmere 38m², záhrada na parc. č. 190/4 o výmere 
430m², rodinný dom pod súp. č. 66 postavený na 
parc. č. 187 a 192/19, garáž bez súp. č. postavená 
na parc. č. 186/2, hospodárska budova  bez  súp. 
č.  na  parc.  č.  186/3  a 192/20.  Cena  bude  urče-
ná  výherným  uchádzačom výberového konania 

(najvyššie ponúkaná cena)
b) podmienky predaja spôsobom priameho pre-

daja
c) komisia na vyhodnotenie –finančná komisia
II. OZ žiada starostu obce zverejniť zámer 

priameho predaja  domu Lipovských s pozemkom 
na úradnej tabuli a web stránke obce.

V bode č. 10 starosta obce predstavil prítom-
ným projekt Wifi pre Teba – wifi zóna a nová op-
tika. Unesením č. 73/8/2020 OZ schválilo predlo-
ženie Žiadosti o NFP  na  SO  OPII  s uvedením 
min. nasledujúcich údajov:

• Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“,
• Výška max. celkového spolufinancovania 5 

% zo strany  žiadateľa (Obec Hájske) z celkových 
oprávnených výdavkov projektu predstavuje 750 
€,

• Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP, 
• Operačný program Integrovaná infra-

štruktúra (SO OPII) 2014 – 2020.
V bode č. 11 starosta obce  predstavil OZ Ná-

vrh VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných  
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na úze-
mí obce. Tento Návrh OZ schválilo uznesením č. 
74/8/2020.

V ďalšom bode starosta predstavil OZ Návrh 
VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska 
obce Hájske. P. poslanec Ing. Mgr. Michal Vaško 
poslal pripomienky. Doplnil v Článku VII. bod i). 
Hlavný kontrolór obce v skratke vysvetlil situá-
ciu okolo pohrebísk a OZ schválilo Návrh VZN 
č. 2/2020 uznesením č. 75/8/2020.

V bode č. 13 starosta obce v skratke predstavil 
OZ Štatút obecnej knižnice v Hájskom a OZ ho 



OBEC INFORMUJE

strana 4

schválilo uznesením č. 76/8/2020. 
Na základe predchádzajúceho bodu podal sta-

rosta obce vysvetlenie dôležitosti schválenia kni-
hovníka a OZ za knihovníčku Obecnej knižnice 
Hájske schválil Mgr. Teréziu Kóňovú uznesením 
č. 77/8/2020.

Hlavný  kontrolór oboznámil OZ so Správou o 
kontrolnej  činnosti  za  rok  2019 a so  Správou  
o výsledku kontroly 1/2020. Poukázal na potrebu 
vypracovať Novú smernicu o účtovníctve a po-
kladni. OZ vzalo na vedomie Správu hlavného 
kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019 aj 
Správu o výsledku kontroly 1/2020.

V ďalšom bode starosta obce predstavil OZ Fi-
nancovanie zmien a doplnkov Územného plánu 

obce Hájske. OZ  schválilo, že finančné  nákla-
dy  spojené  s obstaraním  a vyhotovením  územ-
noplánovacej dokumentácie: Zmeny a doplnky 
č. 1 ÚPN obce Hájske budú znášať strany, kt. 
potrebu dokumentu vyvolali podľa vopred sta-
noveného a schváleného rozdeľovacieho kľúča, 
reprezentujúceho podiel náročnosti jednotlivých 
lokalít na celku. Tieto finančné náklady musia byť 
uhradené do termínu  15.03.2020  podľa  kľúča.  
Uhradenie  poplatku  je  podmienkou  realizácie  
zmeny žiadanej lokality na základe uznesenia OZ 
č. 78/8/2020.

Nasledovala diskusia:
- p. Urbanová sa pýtala na obedy pre dôchod-

cov cez jarné prázdniny – starosta odpovedal, 

že si musia ten týždeň občania zabezpečiť sami. 
Taktiež sa pýtala na spôsob platenia smetných 
nádob – starosta odpovedal, že budú sa vážiť od-
padové autá a taktiež sa ľuďom budú dávať ná-
lepky na smetné nádoby. Informovala sa tiež na 
renováciu úradnej tabule v centre obci, ktorá je 
plánovaná v rámci úprav stredu obce. Zaujíma-
lo ju aj či bude deťom cez prázdniny umožnené 
ísť na multifunkčné ihrisko a kedy bude otvorený 
zberný dvor. Starosta odpovedal, že zberný dvor 
bude otvorený od marca a vývoz odpadu bude 
spoplatnený.

Po diskusii ukončil starosta obce Jaroslav Ben-
nár zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítom-
ným za účasť.

Výňatok z 9. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 24.2.2020 v  Zelenom dome
Dňa 24.02.2020 sa v Zelenom dome konalo 9. 

zasadnutie OZ v Hájskom. Zasadnutia sa zúčast-
nil starosta obce p. Bennár, 7 poslancov, zapiso-
vateľka OcÚ, hlavný kontrolór a niekoľko obča-
nov. Zasadnutie OcZ otvoril a viedol p. Bennár.

Starosta obce predložil poslancom návrh pro-
gramu rokovania OZ, kt. schválilo jeho návrh 
uznesením č. 79/9/2020.

Starosta obce určil zapisovateľku, overova-
teľov zápisnice a zloženie návrhovej komisie. 
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č. 
80/9/2020.

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uzne-
sení z 8. zasadnutia zo dňa 13.02.2020 a skon-
štatoval, že sa priebežne plnia. OZ zobralo túto 
informáciu na vedomie.

V bode č. 6 starosta v skratke predstavil OZ 
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
č. 4/2019 zo dňa 18.02.2019. P. poslanec Ivan 
Juríček sa pýtal na sankcie pri nedodržaní. OZ 
schválilo tento Dodatok uznesením č. 81/9/2020.

V ďalšom bode starosta predstavil OZ všetky 
uznesenia, kt. treba prijať ohľadne výstavby 14 
– bytovej nájomnej jednotky. Taktiež vysvetlil aj 
finančnú situáciu a poprosil p. účtovníčku, aby 
zaslala firme Rafix s.r.o. potvrdenie pohľadávky 
voči Obci Hájske. Uznesením č. 82/9/2020 OZ 
schválilo:

1) Nové znenie bodu a), b), c), e), f), g), h), i), 
j), k), m) uznesenia č. 18/3/2019,

2) Zrušenie bodu n) uznesenia č. 18/3/2019 v 
celom rozsahu. Body o) až s) sa nahrádzajú no-
vým označením n) až r),

3) Nové znenie bodu o) a r) uznesenia č. 
18/3/2019.

Nové znenie spomínaných bodov možno nájsť 
na webe obce v Zápisnici z 9. zasadnutia OZ.

V bode č. 8 starosta obce predniesol OZ Roz-
počtové opatrenie č. 1/2020 spolu s prílohami. 
Predseda finančnej komisie skontroloval predlo-
žené prílohy a OZ schválilo Rozpočtové opatre-
nie č. 1/2020 uznesením č. 83/9/2020.

Nasledovala diskusia:
- starosta obce skonštatoval, že obecná zabíjač-

ka sa podarila a občania boli spokojní. Obchod 
už je v prevádzke, občania sa musia prispôsobiť 
cenám a sortimentu. Taktiež spomenul, že 24.02. 
mali žiaci riaditeľské voľno v dôsledku výpadku 
kúrenia kvôli silnému vetru. Okolo školy sa tak 
orezali konáre stromov kvôli elektrickému vede-
niu. Na novej bytovke vzal silný nárazový vietor 
niekoľko škridiel, ale škody boli hneď na druhý 
deň odstránené. Starosta oznámil prítomným, že 
sme dostali nové hasičské auto, kt. bude slávnost-
ne odovzdané 26.02.2020 pred KD v Hájskom 
o 13. hod. Taktiež informoval poslancov, že na 
novej Škoda Fabia (zelená) sa musí dať spraviť 
STK a stará Škoda Fabia (biela) s KIA Sportage 
sa predajú.

Zasadnutie OZ ukončil starosta obce a poďako-
val všetkým prítomným za účasť.

Výňatok z 10. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 5.5.2020 v  Zelenom dome
Dňa 05.05.2020 sa v Zelenom dome konalo 10. 

zasadnutie OZ v Hájskom. Toto zasadnutie však 
bolo neverejné z dôvodu vírusu COVID-19. Za-
sadnutia sa zúčastnil starosta obce p. Bennár, 9 
poslancov, zapisovateľka OcÚ a hlavný kontro-
lór. Zasadnutie OcZ otvoril a viedol p. Bennár. V 
úvode privítal prítomných poslancov a predložil 
poslancom návrh programu rokovania OZ s pri-
danými bodmi: 
- č. 12 Správa z auditu účtovnej závierky
- č. 13 Správa o výsledku kontroly č. 2
- č. 14 Schválenie predaja majetku obce priamym 
predajom domu Lipovských
- č. 15 Schválenie kúpnej zmluvy predaja pozem-
ku registra „C“ parc. č. 135/36
- č. 16 Doplnenie uznesenia č. 59/7/2015 na 
základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava zo dňa 
04.05.2020 

OZ schválilo návrh programu s doplnenými 
bodmi rokovania uznesením č. 84/10/2020.

Starosta obce určil zapisovateľku, overova-
teľov zápisnice a zloženie návrhovej komisie. 
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č. 
85/10/2020.

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uzne-
sení z 9. zasadnutia zo dňa 24.02.2020. ŠFRB na 
14 b.j. nám neschválili keďže na žiadosti neboli 
dodržané určité technické podmienky vybave-
nosti a taktiež ÚPN Obce Hájske, kde nebol sp-
lnený termín vyplatenia do 15.3.2020 vzhľadom 
na okolnosti s COVID-19. Ďalej konštatoval, že 
ostatné uznesenia sa priebežne plnia. OZ zobralo 
na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

V bode č. 6 starosta prečítal žiadosť manže-
lov Čanakyových o odkúpenie pozemku. Prišiel 
poslanec Ing. Marián Palkovič. Uznesením č. 
86/10/2020 OZ schválilo odpredaj záhrady na po-
zemku registra „C“ parc. č. 132/2 vo výmere 167 

m2 v k. ú. Hájske vedenej na LV č. 895 manž. 
Marek Čanaky a Martina Čanakyová rod. Straňá-
ková, obidvaja bytom Vinohradská 1642/45, 951 
31 Močenok za sumu 15€/m2 (spolu vo výške 
2.505 €).

V ďalšom bode starosta predstavil  v skratke 
OZ Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. Poslanec 
Mgr. Dávid Kišš sa spýtal na pozastavenie dotácií 
obecným organizáciám. Hlavný kontrolór obce 
podotkol, že smernica o poskytovaní dotácií sa 
nezrušila. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 
2/2020 uznesením č. 87/10/2020. 

Starosta ďalej prečítal OZ Doplnok č. 3 k smer-
nici Zásady hospodárenia a nakladania s majet-
kom obce Hájske. Hlavný kontrolór uviedol veci 
na pravú mieru, že pôvodná cena za stavebný po-
zemok bola 18,00 € a správna cena je 18,58 €. OZ 
schválilo Doplnok č. 3 k smernici Zásady hos-
podárenia a nakladania s majetkom obce Hájske 
uznesením č. 88/10/2020.

V bode č. 9 starosta obce predstavil OZ Návrh 
VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania jed-
norazovej dávky osobám v hmotnej núdzi v mi-
moriadnych situáciách obyvateľov obce Hájske, 
ktorý OZ schválilo uznesením č. 89/10/2020.

V ďalšom bode, kt. sa ruší uznesenie č. 
70/8/2020 starosta prečítal pôvodné uznesenie 
pre odpredaj pozemku pre manž. Trubačových. 
OZ schválilo zrušenie uznesenia č. 70/8/2020 
uznesením č. 90/10/2020.

V nadväznosti na predchádzajúci bod starosta 
prečítal OZ znenie nového uznesenia. Uznesením 
č. 91/10/2020 OZ schválilo žiadateľom Antonovi 
Trubačovi s manž. Zdenkou, rod. Karásikovou, 
predaj pozemkov KN registra ,,C“ parc. č. 145/4 
o výmere 41 m² a parc. č. 442/89 o výmere 8 m², 
odčlenených GP č. 45417768-39/2017, spolu 
so všetkými súčasťami a príslušenstvom za do-
hodnutú kúpnu cenu 15,00 € za 1 m² (spolu vo 

výške 735 €) na základe predbežného odsúhlase-
nia Obecným zastupiteľstvom v Hájskom pod č. 
178/21/2018.

V prvom doplnenom bode starosta obce prečí-
tal OZ Správu z auditu účtovnej závierky, ktorú 
OZ vzalo na vedomie.

Ďalej starosta poprosil hlavného kontrolóra 
o vysvetlenie Správy o výsledku kontroly č. 2., 
ktorý odporučil urobiť Zápisnicu a protokol o 
vyradení majetku do zastupiteľstva. OZ vzalo na 
vedomie Správu o výsledku kontroly č. 2. 

V bode č. 14 starosta predstavil OZ predaj 
majetku obce priamym predajom rodinného 
domu od súrodencov Lipovských. Uznesením č. 
92/10/2020 OZ schválilo za podmienky úhrady 
predajnej ceny v sume 35 050 € do 31.07.2020 
predaj: rodinný dom súp. č. 66 na parc. č. 187 
a 192/19 v k. ú. Hájske, garáž na parc. č. 186/2, 
hosp. budova na parc. č. 186/3 a 192/20, hosp. bu-
dova na parc. č. 186/1, záhrada na parc. č. 190/4 
o výmere 430 m2, pozemok na parc.č. 1861/1, 
186/2, 186/3, 187, 190/4 a 442/91 v k.ú. Hájske. 
Spolu pozemky vo výmere 1322 m2 v k. ú. 
Hájske zapísané na LV č. 430 v prospech Martina 
Lenčéša a manž. Zuzany, rod. Kalabovej, obidva-
ja trvale bytom Sliváš I. č. 321, 951 32  Horná 
Kráľová.

V ďalšom bode starosta obce predstavil OZ 
Kúpnu zmluvu predaja pozemku registra „C“ 
na parc. č. 135/36 v k. ú. Hájske. Uznesením č. 
93/10/2020 OZ schválilo návrh zmluvy medzi 
predávajúcim: Obec Hájske, v zastúpení Jaro-
slavom Bennárom, Hájske č. 410, 951 33 Hájske 
a kupujúcim: Marián Baláž, Hájske č. 462, 951 
33 Hájske, kde kupujúci musí vyplatiť na zákla-
de obchodnej verejnej súťaže, sumu 12.924 € do 
31.07.2020.

V poslednom doplnenom bode starosta prečítal 
žiadosť od spoločnosti Západoslovenská distri-



OBEC INFORMUJE

strana 5

bučná, a.s., Bratislava. OZ schválilo doplnenie 
uznesenia č. 59/7/2015 na základe žiadosti o 
prerokovaní zriadenia vecného bremena s od-
platou podľa znaleckého posudku vyhotoveného 
po realizácii stavby, pre potreby umiestnenia el. 
zariadení a rozvodov, kt. sú plánované v rámci 
pripravovanej stavby (rozšírenie stavby v zmy-
sle žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej 
dokončením)  NA_Hájske-VN 1031, VNV, VNK 
uznesením č. 94/10/2020.

Nasledovala diskusia:
Predmetom diskusie boli poplatky za smeti 

– starosta oznámil, že nálepky pre občanov, kt. 
majú vyplatené smeti za rok 2019 sú nachysta-
né. Od júla budú brať smeti len s nálepkou. Sta-
rosta informoval OZ, že na zbernom dvore bola 
umiestnená fotopasca kvôli rozstrihnutému plotu 
a odcudzeniu železa a textilu. Ďalším predmetom 
diskusie boli Zmeny a doplnky ÚPN, kt. treba 
pripomienkovať. Riešilo sa tiež premiestnenie 

slovenskej izby do zeleného domu, kde je na to 
určený priestor. Starosta obce tiež informoval po-
slancov, že na dolinách musí byť urobený suchý 
polder kvôli povodniam. Dôležitou informáciou 
bolo, že k projektu ČOV a kanalizácia sa ukončí 
územné rozhodnutie a nasleduje stavebné povo-
lenie. Posledným bodom diskusie boli financie a 
prijímanie zamestnancov na kosenie a výpomoc.

Zasadnutie OZ ukončil starosta obce p. Jaro-
slav Bennár a poďakoval OZ za účasť.

Výňatok z 11. zasadnutia OZ v Hájskom, ktoré sa konalo dňa 16.6.2020 v  Zelenom dome
Dňa 16.06.2020 sa v Zelenom dome konalo 11. 

zasadnutie OZ v Hájskom. Zasadnutia sa zúčastnil 
starosta obce p. Bennár, 6 poslancov, zapisovateľka 
OcÚ, hlavný kontrolór a niekoľko občanov. Zasad-
nutie OcZ otvoril a viedol p. Bennár. Starosta obce 
predložil OZ návrh programu rokovania s doplne-
nými bodmi:
- č. 16 Schválenie žiadosti Wisper
- č. 17 Informácie starostu

OZ schválilo návrh programu s doplnenými bod-
mi rokovania uznesením č. 95/11/2020.

Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov 
zápisnice. OZ schválilo zapisovateľku a overova-
teľov zápisnice uznesením č. 96/11/2020. 

Starosta obce tiež navrhol zloženie návrhovej 
komisie. OZ schválilo návrhovú komisiu uznese-
ním č. 97/11/2020.

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení 
z 10. zasadnutia zo dňa 05.05.2020 a z predchádza-
júcich OZ a skonštatoval, že sa priebežne plnia. OZ 
zobralo túto informáciu na vedomie.

V bode č. 6 starosta oboznámil poslancov o vy-
pracovaní Sadzobníka správnych poplatkov obce 
Hájske z dôvodu, že obec nemala tento sadzobník 
vypracovaný podľa zákona 145/95 Z.z. o správ-
nych poplatkoch. OZ vzalo informáciu o sadzob-
níku na vedomie.

Ďalej starosta predložil OZ  schválenie Návrhu 
VZN č. 5/2020 – ochranné pásmo pohrebiska a 
odôvodnil návrh VZN, že na základe novelizácie 
zákona o pohrebníctve ochranné pásmo pohrebísk 
ustanovené priamo  zákonom o pohrebníctve za-
niká dňom 31.03.2020, a preto je potrebné prijať 
VZN o ochrannom pásme pohrebiska podľa potrieb 
obce. OZ schválilo Návrh VZN č. 5/2020 uznese-
ním č. 98/11/2020.

V ďalšom bode starosta obce požiadal OZ o 
schválenie municipálneho úveru pre obec Hájske 
z dôvodu, že končí už schválený úver superlinka 
- kontokorentný úver. V tomto roku Prima banka 
navrhla pre obec možnosť získať Municipálny 
úver – Univerzal, ako novinku v ponuke služieb, 
kt. sa schvaľuje raz za 10 rokov, čiže poplatok je 
200 € raz za 10 rokov, pri Superlinke sa platí ka-
ždoročne 200 € a úročenie Univerzal je 1,00 % je 
výhodnejšie ako pri superlinke, kt.je úročená 2,80 
%. Uznesením č. 99/11/2020 OZ schválilo podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení prijatie Municipálneho úveru 
- Univerzal vo výške 20.000 € poskytnutého zo 
strany Prima banka Slovensko, a.s. za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. OZ zá-
roveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe 
každoročného prehodnotenia výška úveru bankou 
jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu 
vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého 
úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je 
bankou novostanovená výška úveru, obec je opráv-
nená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výš-
kou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárne-
ho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi 
pôvodnou a novou výškou úveru, OZ schvaľuje, že 
vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na ter-
mínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v 
príslušnej úverovej zmluve.

V bode č. 9 požiadal starosta OZ o schválenie 

Inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2019 a schválenie Protokolu o 
návrhu na vyradenie majetku za rok 2019, kt. OZ 
schválilo uznesením č. 100/11/2020.

V ďalšom bode starosta obce požiadal hlavného 
kontrolóra, aby oboznámil zúčastnených poslancov 
s Plánom kontroly na II. polrok 2020, kt. následne 
OZ schválilo uznesením č. 101/11/2020.

Ďalej ho starosta požiadal, aby prečítal Správy 
hlavného kontrolóra č. 3 a č. 4 a oboznámil nimi 
prítomných členov OZ a občanov. OZ vzalo správy 
hlavného kontrolóra na vedomie.

Taktiež v bode č. 12 starosta požiadal hlavného 
kontrolóra o stanovisko k Záverečnému účtu obce 
Hájske za rok 2019 a OZ vzalo jeho stanovisko na 
vedomie.

Na základe predchádzajúceho bodu požiadal sta-
rosta obce OZ o schválenie Záverečného účtu obce 
Hájske za rok 2019, ktoré OZ schválilo uznesením 
č. 103/11/2020.

V bode č. 14 starosta obce oboznámil OZ s pre-
dajom majetku obce, teda osobného motorového 
vozidla Kia Sportage a Škoda Fabia. Nakoľko vy-
hláseným verejným obstarávaním nebol záujem o 
vozidlo Kia Sportage, starosta obce navrhol zníže-
nie ceny na odpredaj tohto vozidla. Uznesením č. 
102/11/2020 OZ schválilo:

a) zníženie ceny vozidla Kia Sportage z pôvod-
nej ceny 2.200 € na sumu  1.900 €, pričom bude po-
trebné vyhlásiť novú súťaž so zverejnením inzerátu 
do inzertnej tlače. Týmto úkonom bol poverený 
poslanec p. Martin Popelka uznesením,

b) Kúpnu zmluvu k prevodu vlastníckeho práva 
k motorovému vozidlu Škoda Fabia pre p. Martina 
Patúca, bytom Mladý Háj 531, 951 33 Hájske.

V ďalšom bode bola posudzovaná Žiadosť p. 
PhDr. Petrovskej o povolenie umiestnenia odpado-
vej žumpy na pozemku parc. č. 442/30, č. d. 48, kt. 
starosta prečítal OZ. Uznesením č. 104/11/2020 OZ 
schválilo  jej žiadosť na dočasné umiestnenie odpa-
dovej žumpy do času, kým bude v obci vybudovaná 
kanalizácia.

V rámci doplneného bodu č. 16 starosta obce 
prečítal žiadosť od spoločnosti Wisper network 
s.r.o.  na vybudovanie optickej infraštruktúry v 
obci Hájske za účelom poskytovania telekomuni-
kačných služieb (internet, televízia). OZ schválilo 
túto žiadosť a poverilo starostu ďalším jednaním so 
spoločnosťou Wisper uznesením č. 105/11/2020.

V ďalšom bode p. starosta informoval prítom-
ných poslancov OZ nasledujúcimi informáciami:

- Žiadosť p. Urbana o povolenie prechodu na 
jeho súkromný pozemok cez obecný pozemok pri 
novej bytovke: Jediné riešenie je prejazd cez obec-
ný pozemok z hlavnej cesty za podmienok, že maji-
teľ si dá spraviť GP, povolenie vjazdu na pozemok 
zo štátnej komunikácie a označenie dopravnými 
značkami. P. Urban bol vyzvaný na napísanie ofici-
álnej žiadosti majiteľa pozemku, kt. bude prejedna-
ná na ďalšom OZ.

- Budova školy v Mladom Háji: majiteľkám po-
zemku pod budovou bola navrhnutá výmena za iný 
pozemok, kt. obec v časti Mladý Háj má  a odkúpe-
nie pozemku. Jedna z majiteliek s návrhom nesúh-
lasí a žiada o nájom za užívanie pozemkov

- IVECO hasičské auto musí ísť na pravidelnú 

kontrolu, pričom náklady za prehliadku musí hradiť 
obec z vlastných zdrojov

- rómski spoluobčania a ich nepovolené stavby 
(hlavná cesta a v osade), kt. boli vyzvaní na le-
galizáciu týchto stavieb, v opačnom prípade bude 
nariadený štátny stavebný dohľad a riešený ďalší 
postup stavebným úradom

- zakúpenie váh na váženie odpadu, kt. je do-
vážaný na zberný dvor a unimobunky na zberný 
dvor na ochranu zamestnancov pred nepriaznivým 
počasím

- obecné dni by sa konali 29.8.2020 za sprísne-
ných podmienok

- OcÚ a MŠ: potreba urobiť zmenu v projekte 
z dôvodu protipožiarnej ochrany budovy v podobe 
núdzového východu pre deti v MŠ

- budova pošty - treba upraviť zmluvu so Slo-
venskou poštou, aby platili za odvoz odpadu podľa 
platného VZN obce na príslušný rok

- p. Plevka z Mladého Hája žiada o vyčistenie 
potoka pri hlavnej ceste z dôvodu častých dažďov a 
obavy z vytopenia príbytkov

- opracovanie skaly pri cintoríne na osadenie pa-
mätnej tabule padlým vojakom

- dokončenie KD – zámková dlažba
- ukončenie karantény 22.5.2020 v marginalizo-

vanej časti
- odbor krízového riadenia nás upovedomil o 

tom, že bude zasadať vláda aby uvoľnila prostried-
ky na úhradu výdavkov spojených s povodňami

- zriadenie spaľovne odpadov v spoločnosti Dus-
lo, a.s. Šaľa

- sťažnosť p. Chudáčikovej na svojich susedov 
Urbanových, kt. na jej pozemku v blízkosti jej ro-
dinného domu nasadili tuje bez jej súhlasu a má 
obavy o poškodenie nehnuteľnosti keď budú tuje 
rásť

Nasledovala diskusia:
- Ing. Hambalek sa pýtal na parkovanie osobných 

áut v obecnom parku v časti Barina, OZ sa dohodlo 
na vyhlásení relácie v miestnom rozhlase o zákaze 
parkovania na obecnom priestranstve v časti Barina

- p. Urbanová sa pýtala na nové hasičské auto, 
zdalo sa jej malé na hasenie požiaru napr. rodin-
ného domu. Bolo jej vysvetlené, že toto auto je ur-
čené na prvotný zásah pri hasení požiaru, kým 
bude privolaná  okresná hasičská jednotka. Tiež 
ju zaujímalo, či sa predal dom Lipovských, bolo 
jej vysvetlené, že áno, ale vzhľadom na situáciu 
s COVID-19 bolo záujemcom uložené  podpísať 
zmluvu o kúpe do 30.07.202

- ďalej sa riešilo či je robený rozbor vody na 
Síkoch, pretože ľudia ju berú ako pitnú vodu a 
neohradený farský pozemok od dvora MŠ

- p. Martin Popelka sa pýtal na váženie odpa-
du na zbernom dvore či by sa autá PZO nemali 
vážiť pred vývozom a po vývoze odpadu

- p. Marta Matušicová za záhradkárov poďa-
kovala deťom a učiteľkám za reprezentáciu de-
diny na okresných súťažiach.

Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Jaroslav 
Bennár a poďakoval OZ za účasť.

Mgr. Terézia Kóňová, OcÚ
Ing. Marián Palkovič
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Rekonštrukcia MŠ s OcÚ
Minulý rok sme ukončili náročný 

projekt – „Zníženie energetickej nároč-
nosti MŠ s OcÚ“. Budova, v ktorej sídli 
obecný úrad aj materská škola prešla 
kompletnou rekonštrukciou. Celá bu-
dova sa zateplila, vymenili sa okná a 
dvere, zmenila sa fasáda a na prednej 
strane budovy pribudol erb so zásta-
vami a nápismi. V interiéri obecného 
úradu aj materskej školy sa znížil strop, 
steny dostali nový náter a vymenilo sa 
osvetlenie aj vykurovanie priestorov 
za energeticky úspornejšie. Nakoľko  
elektrické vedenie v kuchyni už nevy-
hovovalo prevádzkovým podmienkam, 

tak sa v rámci prác nad rámec komplet 
celé vymenilo. Okrem toho sa v rám-
ci prác nad rámec vymenili aj žalúzie 
a podlaha v materskej škole. Celkové 

náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali 
do výšky 351.812,92 €, z čoho práce 
nad rámec boli vo výške 38.981,81 € 
a doposiaľ obdržanú dotáciu od SIEA 
(Ministerstvo životného prostredia SR) 
predstavuje suma 280.223,36 €.

Mgr. Terézia Kóňová, OcÚ

Zvýšenie bezpečnosti na cestách
V rámci činností súvisia-

cich s bezpečnosťou cestnej 
premávky sme prostredníc-
tvom Ministerstva vnútra 
SR dostali dotáciu zo štát-
neho rozpočtu na projekt 
„Zvýšenie bezpečnosti na 
cestách – obec Hájske“. 
Vďaka tomuto projektu 
pribudli 2 merače rýchlosti 
pri vstupe do obce od Paty 
aj od Hornej Kráľovej a 
taktiež optické zvýrazne-
nie plochy vodorovného 
značenia troch priechodov 
pre chodcov LED gom-

bíkmi. Výška vyčerpanej 
dotácie bola 14.420,60 € a 
obec poskytla spoluúčasť 
vlastnými prostriedkami 
vo výške 765 €, celkové 
náklady projektu teda boli 
15.185,60 €.

Mgr. Terézia Kóňová, OcÚ

Milí čitatelia,
mnohí sa už nedočkavo pýtate na otvorenie knižnice. Ako 

už bolo spomínané v poslednom čísle, vzhľadom na rekon-
štrukciu kultúrneho domu sa obecná knižnica presťahovala 
do nových, väčších,  priestorov. Nájdete ju v centre obce v 
tzv. zelenom dome (bývalé kvetinárstvo). Po presťahova-
ní bolo potrebné roztriediť a poukladať knihy podľa tema-
tických oblastí, aby ste ľahko našli vašu obľúbenú knižku. 
Verejnosti bude otvorená už čoskoro. Presný dátum a čas 
upresníme prostredníctvom miestneho rozhlasu a na našej 
oficiálnej stránke. Teším sa na Vašu návštevu.

Mgr. Terézia Kóňová

Oznamujeme občanom, 
že od 01.06.2020 do 12.02.2021 

prebieha 1. fáza Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 2021 (SODB 2021). 

Zamestnankyne obecného úradu 
budú sčitovať domy a byty 

a zapisovať jednotlivé štatistické ukazovatele.  
Touto cestou Vás prosíme 

o zhovievavosť a spoluprácu, 
ak Vás vyzvú s prosbou o pomoc 

pri vyplňovaní dotazníka.
Obecný úrad

NOVÝ SYSTÉM VÝVOZU TKO 
Milí spoluobčania,
dávame vám na známosť, že od 1. júla 2020 bude vyvážaný 
tuhý komunálny odpad (TKO) iba občanom, ktorí majú uhra-
dené poplatky za TKO v roku 2019. 
Občania, ktorí majú poplatok za rok 2019 uhradený, môžu 
prísť na obecný úrad a vyzdvihnúť si nálepky s návodom 
na označenie smetnej nádoby. Tí občania, ktorí nebudú mať 
označené nádoby, nebude im od 1. júla 2020 vyvážaný tuhý 
komunálny odpad, preto je potrebné, aby si prišli uhradiť po-
platok za rok 2019.

Obecný úrad

U P O Z O R N E N I E
Obec Hájske ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje 
nájomcov a návštevníkov hrobových miest, že je potreb-
né si vyrovnať nájomné za užívanie hrobového miesta 
na základe Prevádzkového poriadku pohrebiska obce 
Hájske, ktorý je súčasťou VZN č. 2/2020.
Upozorňujeme občanov, ktorí ešte neuzatvorili Zmluvu 
o nájme za hrobové miesto, aby si počas stránkových ho-
dín prišli vyplatiť nájom za hrobové miesto 
na obecný úrad.

Obecný úrad
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Pochovávanie basy - tradičná fašiangová zabíjačka
Už po niekoľkýkrát 

sa v poslednú fašian-
govú sobotu konala 
v našej obci tradičná 
obecná fašiangová 
zabíjačka spojená  s 
bohatým kultúrnym 
programom, ktorého 
vyvrcholením bolo sa-

mozrejme pochováva-
nie kepeždskej basy.  
Šikovní mäsiari spolu 
so svojimi „asistent-
mi“ pripravili opäť vy-
nikajúce občerstvenie, 
či už to bolo pečené 
mäsko, hurky alebo 
žebrácka kaša. K tomu 

kvalitné vínko a ho-
dovanie mohlo začať. 
Veselú atmosféru sprí-
jemňovali pripravené 
kultúrne vystúpenia 
našich spevákov a fol-
kloristov a vyvrchole-
ním dobrej nálady bolo 
samotné pochovávanie 
basy. Asi nikto z nás v 
tej chvíli nemyslel na 
to, že „spánok basy“ 
sa z pôstneho obdobia 
natiahne až do letných 
prázdnin. Bohužiaľ, 
život to zariadil tak, že 
táto akcia bola na dlhý 
čas jediným kultúrnym 
podujatím, na ktorom 
sa naši občania mohli 

stretnúť a trocha sa za-
baviť. Potom už prišlo 
len zúrenie pandémie, 
ktoré pohltilo veľkú 
noc, stavanie mája, 
ochutnávku vín, deň 
detí a mnohé iné po-
dujatia. Zostáva nám 

len veriť, že situácia 
sa bude priaznivo vy-
víjať a my sa budeme 
môcť stretnúť na Ke-
peždských folklórnych 
slávnostiach na konci 
augusta.  

Ing. Ivan Hambalek

Rok 2019 plný zážitkov v podaní Jednoty dôchodcov
Rok 2019 sme za-

hájili prvou výboro-
vou schôdzou, ktorá 
sa konala  15.1.2019.         
Dostali sme od predse-
du p. Urbana dotazní-
ky o možných aktivi-
tách na rok 2019.

Vo februári na druhej 
výborovej schôdzi sme 
podľa zozbieraných 
dotazníkov vyhodnoti-
li o aké podujatia majú 
naši členovia záujem.

28.2.2019 bola tretia 
výborová schôdza, kde 
bolo treba určiť termín 
výročnej schôdze. 

Výročnú schôdzu 
sme spojili s osla-
vou Medzinárodného 

dňa žien. Konala sa 
5.3.2019 a niesla sa v 
duchu fašiang. Každý 

z členov našej orga-
nizácie priniesol faši-
angový batôžtek plný 
dobrôt, tak ako sa to 
u nás robilo kedysi. 
Posedenia sa zúčastni-
lo 76 členov ZO JDS. 
Celý program nám 
spríjemnili deti pod 
vedením Janky Balá-
žovej. Všetkým ženám 
zablahoželal predse-
da OO JDS pán Jozef 
Kurňava a hosť, pán 
starosta J. Bennár. 

Dňa 13.3.2019 boli 
dve členky našej orga-
nizácie pozvané na vý-
ročnú schôdzu do Paty. 

Okresnej výročnej 
schôdze dňa 14.3.2019 

v Šali sa zúčastnilo 7 
členov. 

3.7.2019 sme boli 

na výlete v Poľnom 
Kesove na termálnom 
kúpalisku. 

Súťaž v petangu v 
Lužiankach sa konala 
10.7.2019. Zúčastnili 
sa jej štyria naši členo-
via. Pán Anton Ham-
bálek získal ocenenie. 

Každoročný „Báb-
sky jarmok“ je už tra-
díciou. Tento rok sa 
konal 3.8.2019. Zú-
častnilo sa ho 10 kro-
jovaných speváckych 
skupín. 

Vystúpenie súboru 
Lúčnica v KD Šaľa 
nám spríjemnilo sep-
tembrové popoludnie. 
Bol to neopakovateľ-
ný kultúrny zážitok, 
ktorého sa zúčastilo 22 
členov ZO JDS. 

Dňa 29.9.2019 orga-
nizovala ZO Trnovec 
nad Váhom Spevy do-
mova. Zúčastnila sa  i  
naša  skupina Hájčan-
ka. 

Účasť sme mali aj 
na športových hrách 
seniorov v Močenku 
a chôdzi s palicami v 
Šali. 

Adventné posedenie 
je už našim zvykom. 
Tento rok sa konalo 
13.12.2019. 83 členov 
našej organizácie pri-
vítalo pána starostu J. 
Bennára a pána farára 
M. Antala. Posedenie 
nám spríjemnila sku-
pina Zungovanka z 
Močenku. Harmoni-
kár pán Horváth, vždy 
vytvorí skvelú  atmo-
sféru.  K programu sa 
samozrejme pripojila i 
naša skupina Hájčan-
ka. Bol to krásny rok 
plný zážitkov. 

Magdaléna Juríčková,
Jednota dôchodcov
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Milí priatelia!
V roku 2019 oslávila FS Kepeždanka už 35. výročie svoj-

ho vzniku. Sme veľmi radi, že už 35 rokov môžeme spríjem-
ňovať spoločné chvíle a rozličné spoločenské a kultúrne uda-
losti našimi vystúpeniami. Pri tejto príležitosti sa chceme s 
uspokojením pozrieť na uplynulých 35 rokov, počas ktorých 
sme sa snažili prispieť  k hľadaniu a zachovaniu starých ke-
peždských piesní, krojov a tradícií, ale i potešiť tých, ktorým 
boli naše piesne venované. 

Azda najväčším našim projektom či už v dĺžke programu 
alebo počtu účinkujúcich bola Stará kepeždská svadba. Po 
prvýkrát bola odprezentovaná v januári 1986 doma v starom 
kultúrnom a potom sme ju ešte 10-krát opakovali. Ako sa na 
poriadnu svadbu patrí, ženy vždy napiekli koláče a chlapi 
nosili poctivo víno.  Dalo by sa povedať, že kepeždská svad-
ba bola jedným  z najúspešnejších projektov Kepeždanky. 
Aj preto sme tento projekt oživili ešte dvakrát, a to v roku 
2003 pri príležitosti nášho 20. výročia a veľmi úspešne s 
profesionálnym kamerovým záznamom slovenskej televí-
zie v roku 2014 pri príležitosti nášho 30. výročia. Úryvok z 
tohto takmer dvojhodinového programu získal v roku 2015 
1. miesto v relácii RTVS „Kapura“. Taktiež máme spracova-
né rôzne tematické pásma ako sú koledy, fašiangy, svadba, 
žatva a dožinky, vinobranie.

Medzi najväčšie úspechy patrí v roku 2000 víťazstvo v 
krajskom kole v speve ľudových piesní a následný postup do 
celoslovenského kola, účinkovanie v Maďarsku, Rakúsku, 
Poľsku, Taliansku a samozrejme niekoľkokrát v Českej re-
publike.

Nahrali sme štyri CD, tri ľudové a jedno vianočné. Tak-
tiež sme nahrali DVD Stará kepeždská svadba a Fašiangy. 
Od roku 2010 každoročne organizujeme festival  Kepeždské 
folklórne slávnosti za účasti mnohých folklórnych súborov a 
speváckych skupín. Pravidelne sa zúčastňujeme na slávnos-
tiach tzv. „Obecných dní“ v okolitých obciach.

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.

Pri príležitosti 35. výročia vzniku FS Kepeždanka sme vy-
dali brožúrku Kepeždský kroj. Nájdete v nej uvedené kroje 
typické pre Kepežd-Hájske v rôznych obmenách, so zábermi 
na niektoré detaily a popismi jednotlivých častí.

Za 35 rokov existencie FS Kepeždanka sa v nej vystrieda-
lo 50 ľudí a ďalší 
spolupracovali 
pri väčších pro-
jektoch ako bola 
napr. Kepeždská 
svadba. S niek-
torými našimi 
členmi sme sa 
bohužiaľ muse-
li už aj rozlúčiť. 

Česť ich pamiatke. 
Od začiatku bola vedúcou FS pani J. Tóthová, teda celých 

19 rokov. Od roku 2003, teda už 18. rok som vedúcim ja. 
V jednej piesni sa spieva: „Môj život je muzika.“  Našim 

životom je folklór a spev, pretože nám spríjemňuje cestu ži-
votom a pomáha zvládnuť všetky prekážky  a  úskalia,  s 
ktorými sa každodenne stretávame. 

Na záver by som sa v mene všetkých aktuálnych členov 
FS chcel poďakovať všetkým, ktorí nám v priebehu 35. ro-
kov 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 
Slovensko mohli dôstojne reprezentovať. Ďakujem všetkým 
našim sponzorom.   

Ing. Ivan Hambalek,
FS Kepeždanka
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 Dobrovoľný hasičský zbor obce Hájske  
Za posledné roky sa v 

našej obci toho veľa udia-
lo, či už pozitívneho ale-
bo negatívneho. V našom 

článku sa zameriame na to pozitívne. 
Pozitívnou udalosťou sa 

stalo opätovné zriadenie 
dobrovoľných hasičov. V 
našej obci sa našla hŕstka 
odvážlivcom, konkrétne 
10 chlapov, ktorí sa dob-
rovoľne po oslovení sta-
rostom obce, stali hasičmi obce. Táto my-
šlienka sa zrodila ešte v roku 2018 a v roku 
2019 bola dňom 21.03.2019 zrealizovaná a 
vzniklo DHZO Hájske. V roku 2019 sme 
zaznamenali prvé nasadenie našich hasi-
čov, kedy v letných mesiacoch pomáhali 
pri povodniach v našej obci. Po tejto skúse-
nosti bolo nutné konať a hasičov vystrojiť 
a vyzbrojiť proti živelným alebo ľudským 
pohromám. V dôsledku tohto bolo cez Mi-
nisterstvo vnútra požiadané o nové hasičské 
vozidlo IVECO Daily CAS15, ktoré nám 
pridelili. Žiaľ vozidlo Škoda 706 RTHP 
CAS25, ktoré po dlhé roky kedysi slúžilo 
obci, nebolo v dostatočne dobrom stave a 
muselo byť vyradené z evidencie. 

Ďalším pozitívom našich hasičov bolo 
požiadanie všetkých náležitostí k fungova-
niu v našej obci. Naši hasiči majú zaradenie 
v skupine hasičských jednotiek C. Z toho 
vyplýva aj finančná podpora zo strany štátu 
a obce. Vďaka tejto finančnej pomoci  boli  
zakúpené ochranné pomôcky pre našich ha-
sičov. 

Taktiež hasiči nazaháľali 
a prostredníctvom skupiny 
VITIS požiadali aj o dotá-
ciu, z ktorej je v pláne za-
kúpenie plávajúceho čerpadla, ktoré bude 
využívané v protipovodňovej ochrane obce, 
taktiež nový vykurovací systém garáže in-
fračervenými panelmi, ktoré nahradia staré 
elektrické kúrenie, ktoré je naročné na pre-
vádzkovanie pod názvom projektu „Prúdni-
ce vpred - Obnova a pomoc!“

Plánom našich hasičov je aj obnova 
športových aktivít, kde je taktiež podaný 

projekt pod ná-
zvom „Prúdnice 
vpred!“, kde je 
požiadané o fi-
nančnú dotáciu 
na ďalšie dovy-
bavenie hasičov 
prostredníctvom 
Nitrianskeho sa-
mosprávneho 
kraja.Tieto všetky 
projekty sú žiaľ v 
štádiu schvaľova-
nia, preto je po-
trebné čakať. 

Čo sa týka obce a predstaviteľov obce, sú 
nápomocní pri zabezpečovaní potrieb hasi-
čov, žiaľ momentálna situácia nedovoľuje 
také napredovanie, aké bolo v predstave. 
Plánom obce a zástupcov DHZ je aj obnova 
zbrojnice, ktorá drobnými prácami našich 
hasičov začala. Oživenie zbrojnice je vidi-
teľné, avšak technický stav nie je oku laho-
diaci, ale to aj tak nebráni našim hasičom 
pomáhať či už našim občanom, alebo obci-
am, ktoré nás o pomoc požiadajú, ako sme 

my požiadali v čase, keď sme ju potrebova-
li. Tieto hasičské zbory prišli bez váhania a 
pomáhali nám pri  katastrofických povod-
niach. Vďaka patrí hasičom obcí Rastisla-
vice, Diakovce, Žihárec, Horná Kráľová, 
Šaľa- Veča, Veľké Zálužie, Báb, Rišňovce a 

príslušníkom HaZZ Nitra, HaZZ Šaľa. Tak-
tiež dobrovoľníkom, ktorí pomáhali alebo 
poskytli techniku a zariadenia pri pohrome 
a odstraňovaní následkov.  

K nasadeniu našich hasičov vám uvádza-
me, že boli nápomocní  aj   pri  opatreniach, 
ktoré boli vykonávané v obci a to asistencia 
pri testovaní občanov na ochorenie CO-
VID-19. Zasahovali už aj pri požiari v našej 
obci, kedy vďaka rýchlemu nasadeniu zho-
rel len kompostér na suchý odpad a porast.  

Na záver treba len uviesť, že HASIČI v 
našej obci sú a sú ochotní sa podieľať na 
ochrane života, zdravia a majetku občanov. 
O ďalšej činnosti našich hasičov vás bude-
me naďalej informovať, v pláne je využívať 
aj sociálne siete, kde bude prezentovaná ich 
činnosť. Taktiež je v pláne ďalší projekt na-
šich hasičov, ktorý Vám prezradíme v ďal-
šom článku.    

Michal Práznovský,
DHZ

Milí spoluobčania, aj napriek zma-
reným akciám (napr. tradičný deň 
detí na poľovníckej chate) v dôsled-
ku COVID-19 členovia PZ Járč 
pokračujú v bežnej starostlivosti o 
voľne žijúcu zver zabezpečovaním 
potravy, vody a potrebných mine-
rálov. Taktiež sa pripravujeme na 
zimné prikrmovanie kosením sena a  
prostredníctvom miestneho rozhlasu 
či webu obce sa venujeme osvetovej 
činnosti v súvislosti s voľným poby-
tom v prírode v čase rodenia mláďat. 
Ako poľovník si vás, v mene celého 
združenia PZ Járč, dovoľujem po-
prosiť  o zodpovedné správanie sa 
počas pobytu v prírode.  

Jaroslav Bennár,
PZ Jarč
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Oné, 
hádam už máme po tej korele, 

kerá nám aj Vám obrátila šecko 
naruby. Kludne sa usadzte, na-
lejte pohárik moku, šak hádam 
Vám po tých mesácoch stráve-
ných v pivnicách v karanténe 
ešte chutý. 

Reku je to prvý ráz tento rok, 
čo sa Vám móžeme prihovoriť 
v týchto obecných spisoch, tak 
najpŕv zhonnotýme rok 2019, 
kerý bol náš prvý oficiálný 
(víno zme strebali už dávno 
predtým).

Vlani nás to víno natolko 
počaruvalo, že zme oficiálne 
založili a zaregistruvali naše 
združený OZ Kepežský štek. 
Začali zme jak sa patrí – z ví-
nom v ruke a z elánom, kerý bol 
jak to už chodí u nekoho vačší u 
nekoho menší. Pri víne sa toho 
vela nasnívá a jak aj po každej 
pijatike tak aj pri naších plá-
noch došlo k vytrézvenú. Na-
prék tomu zme velice rady, že 
sa nám vačšinu naších plánov 
podarilo úspešne zrealizuvat. 
Samozrejme, bez Vás – naších 
práznivcov, podporovatelov a 
sponzorov by bolo naše akti-
vity velmi tažké až nemožné 
zorganizuvat. Velká vdaka patrí 
každému, kto nám akokolvek 
pomohél - od najmenších až po 
najstaršé ročníky a samozrejme 
predstavitelom a pracovníkom 
obce Hájske a Mariánovi Balá-
žovi – JAMA za ich finančnú 
a materiálnú pomoc a ústre-
tovost. Zme velmi rady, že sa 
nám spolu z obcou Hájske, SZZ 
MO Hájske a FS Kepeždankou 
podarilo zorganizuvat úspešný 
prvý ročník kepeždskej koš-
tovky vín. Aktívne sa zúčast-
nujeme na rózných akciách a 
brigádách v obci a veríme, že 
dóstojne reprezentujeme našú 
rodnú Kepežd aj mimo obce na 
šelijakých koštovkách, športo-
vých a kultúrnych podujatách. 
Pomáhali zme napríklad pri 

rekonštrukcii kultúrného domu 
v našéj dedine, na obecných 
slávnostách navarily najlepší 
guláš a samozrejme velmi rady 
zme sa ocitly ve výčape na 35. 
výročí založená FS Kepeždan-
ky. Aby toho nebolo málo ešče 
Štek zabehél Národný beh De-
vín Bratislava a dobyl Vysoké 
Tatry-Rysy.
Konal sa aj druhý ročník Ke-

pežskej vínnej cesty, zatal len 
pre naších členov, kde nám čle-
novia nášho združnená predsta-
vujú svoje pivnice a vína, keré 
im dal vinohrad alebo najbližšá 
vinotéka. Tento ročník sa konal 
aj za hudobného spievodu Petra 
Vlčeka, za čo mu velmi pekne 
dakujeme a veríme, že z neho o 
pár rokov vyraste další poctivý 
vincúr.

Pre vačšinu vinárov bol rok 
2019 tažký, na štekoch sa vy-
rádili šelijaké choroby. Úroda 
bola ve vačšine prípadoch mi-
zivá až žádná. Ale šak víno sa 
dá spravit aj z ničoho, studna v 
humne a cukrovar nablízku je 
základ. Nekomu dopomohli aj 
záplavy – bud natéklo do práz-
ných sudov a zrazu z večera do 
rána bolo víno alebo sudy pre-
pustili do vína trošku tej storoč-
nej vody a zrazu mal ten mok 
iný šmrnc. Šak čo tam býváte a 
pijete to, víte najlepší.

A teraz k roku 2020.
Nevymýšlaj, nekorzuj, zavri 

sa do pivnici a mulatuj (teraz 
ty ani žena nadávat nebude). 
Takéto opatrený naše združený 
prijalo začátkom marca toch-
to roka, kedy došla tá hnuso-
ba - koróna. Nekerý sa tomu 
narádenú potešili, nekerý ruky 
zalamuvali. Máme ju velmi v 
zuboch, šak ona nám prekazi-
la druhý ročnýk koštovky vín, 
kerý zme poctivo pripravuva-
li... Kedže hromadné  a verejné 
podujatá boli zakázané, tak zme 
prešli do ,,partizánskéj,, alebo 
,,podzemnéj,, činnosti jednot-
livcov alebo menších pracov-
ných skupín – šak dvom sa pije 
lepší jak jennému.

Jenno sobotné ráno zme sa 
vydali pod rúškom tajomna po 
okolý našéj malebnej dedinky, 
vyzbírali zme odpad kolko nám 
sily a možnosty stačili. Výsled-
kom bola skoro plná dodávka a 
odpadu nejak neubudlo. Bodaj 
Vám ruky poodpadávali čo to 
tam vyhadzujete neh si nemáte 
jak víno do krku lévat.

Ked už zme potrebuvali 

prerušit bezbrehé pitý vína, 
rozhodli zme sa íst daruvat 
tekutinu cennejšú jak to naše 
víno – krv. Napodiv úspešne. 
Nebojte, približne pol litra ze-
branej krvi zme doplnili litrom 
samorodáku, nech majú čo brat 
aj nabudúce.

Událi sa aj zázraky – vytáh-
la sa z mrazáku hroznová štáva 
a zrazu o pár dný ból májový 
burčák.

Začátkom roka zme stihly 
obehat aj nejaké koštovky a na 
vela dalších zme boli prihláse-
ný.

Dalej v tomto roku plánujeme 
nejaké športové akcie, aktýv-
ne sa zapájat do života v našéj 
obci, účast na obecných slávno-
stách, de Vás srdečne pozývá-
me na tanírek gulášu a pohárik 
vínka. Či už bude ochutnávka 
mladých vín koncom roka ale-
bo koštovka na jar budúceho 
roka alebo oboje, uvidíme.

Veríme, že nejaké víno Vám 
ešte poostávalo. Vinohrad zatal 
vyzerá výborne, uvidíme dalej. 
Nelachká prvá polovica tochto 
roka nás naučila, že ze zdravým 
sedláckým rozumom a z vínom 
v ruke sa dá prekonat šecko.
Nazdraví!

Erik Hambalek,
OZ Kepežský štek
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PeEeReIeNeBeAeBeA
Kto by nepoznal kultovú 

rozprávku Juraja Jakubis-
ka Perinbaba, ktorá sa už 
niekoľko desiatok rokov sta-
la neodmysliteľnou súčas-
ťou vianočného televízneho 
programu? A tento príbeh 
lásky, života, ale aj nenávis-
ti a smrti, ste mohli vidieť v 
našom kultúrnom dome dňa 
8.12.2019  v  podaní   DS 
Hájčatá a ich hostí.

A ako to všetko začalo? Po 
úspešnom muzikále Neberte 
nám princeznú som dlho ne-
zaháľala a oslovila som „sta-
rých i nových“ hercov. Prvé 
stretnutie sme mali v  máji  
2019, a to dosť v stiesne-
ných podmienkach Zelené-
ho domu, nakoľko sa v tom 
čase prerábal kulturák. Roz-
dali  sme  scenáre, postavili 
„akože“ kulisy a každý pia-
tok sme hrali, spievali, tan-
covali. Bolo to dosť náročné, 
nakoľko v Perinbabe účin-

kovalo cez 30 hercov - detí i 
dospelých. Prišli prázdniny, 
dovolenky, takže 100%-nú  
účasť  na  skúške sme mali 
snáď len 2-3 krát. Prešlo leto 
a zrazu bol posledný novem-
brový týždeň. Konečne sme 
sa dostali na pódium do KD, 
čo  bolo 2 týždne pred pre-
miérou. Veľmi sme sa obá-
vali, či sa to zvládne, ako sa 
„upraceme“ na javisku, aj so 
všetkými kulisami, kto bude 
odkiaľ vychádzať, ako herci 
vylezú po tme po lešení do 
„kráľovstva“ Perinbaby... 

Všetko však dopadlo nad 
moje očakávania. Celú at-
mosféru dotvárala úžasná 
hudba, kostýmy, svetelné a 
dymové efekty.

Muzikál Perinbaba sme 
odohrali v Hájskom, ale po-
darilo sa nám navštíviť i su-
sedné obce Pata a Močenok. 
Všade sme sa stretli s naozaj 
vrelým obecenstvom, ktoré 

svojim potleskom a standing 
ovation odmenilo všetkých 
účinkujúcich. 

Som veľmi pyšná na čle-
nov DS Hájčatá a patrí im 
môj veľký obdiv, ale zároveň 
vďačná za každého jedného 
„nečlena“, ktorý si našiel čas, 
mal chuť a odvahu,  sa na ta-
komto niečom podieľať. 

Ďakujem všetkým spon-
zorom i jednotlivcom, ktorí 
nás akýmkoľvek spôsobom 

podporili, vďaka za pomoc 
pri ovládaní zvukovej a sve-
telnej techniky. Veľmi pekne 
ďakujem deťom, dospelým, 
rodičom za pomoc pri prípra-
ve predstavenia, tvorbe kulís 
a rekvizít, zapájaní techniky, 
prenášaní, upratovaní. 

... a čo na záver? 
Tento projekt bol pre mňa 

veľkolepý a to hlavne v tom, 
že sa tu stretla úžasná partia 
ľudí, bez ktorých by  to všet-
ko nemohlo takto skvelo fun-
govať.

Ja pevne verím, že príbeh 
Perinbaby, láska nebojácne-
ho Jakuba a Alžbetky, osudy 
komediantov i ostatných hr-
dinov sprevádzané Zubatou, 
potešia v našom podaní ešte 
nejedného diváka a uvidíme 
sa už čoskoro pri reprízach v 
okolitých obciach, ale i u nás.

Mgr. Janka Balážová,
DS Hájčatá 
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Sponzorský dar pre MŠ
Vedenie  základnej školy s materskou 

školou v Hájskom, by chcelo touto ces-
tou veľmi pekne poďakovať Slovenskej 
sporiteľni za sponzorský dar vo forme 
počítačov, ktoré darovala pre deti do 
materskej školy.

Anna Gálová

V mesiaci október sa v materskej škole 
realizovalo osadenie nových prvkov na 
dvore materskej školy, na ktoré obecný 
úrad požiadal o dotáciu a dostal ju v sume 
8000 eur z Úradu vlády SR. 

Celková suma bola 8691.60€ a 691.60€  
prispel na tento projekt Obecný úrad 
Hájske, za čo ďakujeme.

Anna Gálová

Nové prvky na dvore MŠ

Dňa 29.6.2020 sa v 
materskej škole konala 
rozlúčka s predškolák-
mi. Bola celkom iná ako 
po minulé roky, pretože 
nie všetky deti nastúpili 
po koronavíruse opäť do 
MŠ. Mnohé deti zostali 
doma, preto sme poprosili 
rodičov, aby s nimi prišli 
v pondelok do materskej 
školy, kde sme im odo-
vzdali osvedčenia o ab-
solvovaní predprimárne-
ho vzdelávania, pamätné 
listy a  knihu, aby mali 
pamiatku na škôlku, malý 
darček a samozrejme malé 
posedenie na  rozlúčku. 
Prajeme im , aby sa im v 
škole darilo a aby robili 
rodičom radosť len samý-
mi dobrými známkami.

Anna Gálová

Rozlúčka s materskou školou
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
Vo februári sa uskutočnila tradičná recitačná súťaž 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, v ktorej žiaci predviedli 
svoje talenty v recitovaní prózy a poézie.
Výsledky: 
I. kategória - poézia:
• 1.miesto: Matej Vlček 
• 2.miesto: Alexandra Petrovičová
• 3. miesto: Dávid Odráška
II. kategória - próza
• 1. miesto: Ondrej Matušica
• 2.miesto: Viktória Petrovičová
• 3. miesto: Sára Nétryová
                        Ľudovít  Michal Chudáčik
III. kategória – poézia:
• 1. miesto : Peter Vlček
• 2.miesto: Hana Hambalková
III. kategória – próza
• 1.miesto: Natália Hubináková
• 2. miesto: Natália Mazurová
• 3.miesto. Viktória Mazurová 

Žiaci umiestnení na prvých miestach nás mali reprezen-
tovať 19. marca na okresnom kole v Šali – no žiaľ nevyšlo 
to, keďže sme od 16. marca zostali doma.

Zuzana Vlčková

ČO JE NOVÉ V NAŠEJ ŠKOLE?
Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 

Žiaci ZŠ s MŠ Hájske sa 
aj v tomto roku zúčastnili 
lyžiarskeho výchovno-vý-
cvikového kurzu. LVVK sa 
konal v termíne 2.2. – 7.2. 
2020 v lyžiarskom stredis-
ku Hronec a ubytovaní sme 
boli v hoteli Poniklec. Na 
lyžiarsky kurz vyrazilo 13 
nedočkavých detí z Hájske-
ho. Ako po iné roky, aj tento 
rok sme boli na lyžiarskom 
kurze spolu so školami ZŠ 
Trnovec nad Váhom a ZŠ 
Bernolákova (Šaľa). 

Začiatočníci sa učili lyžo-

vať na modrej zjazdovke, 
pokročilejší žiaci si zdo-
konaľovali svoju techniku 
naučenú v predošlých roč-
níkoch. 

Môžem skonštatovať, že 
počasie nám celkom vyšlo, 
snehu bolo dostatok a úpra-
va svahu bola vyhovujúca. 
Žiaci nazbierali na kurze 

nové skúsenosti, návyky, 
zážitky, ale našli si aj nové 
priateľstvá. 

Som veľmi pyšný, že v 
lyžiarskych súťažiach domi-
novali žiaci našej školy. Ma-
tej Búran bol celkovým ví-
ťazom v slalome a Paulínka 
Chudáčiková vyhrala zjazd 
spomedzi všetkých škôl. 

V mene detí by som rád 
poďakoval obecnému úra-
du, ktorý prispel finančne na 
dopravu. Taktiež patrí veľké 
poďakovanie Ing. Marekovi 
Balážovi, ktorý bol už tretím 

rokom naším inštruktorom 
počas lyžovačky. 

Verím, že sa nám bude aj 
do budúcna dariť organizo-
vať lyžiarske kurzy, ktoré sú 
u detí veľmi obľúbené a na 
ktoré sa žiaci našej školy už 
teraz tešia.

Mgr. David Kišš

EXKURZIA V SEREDI
14.02.2020 sa žiaci de-

viateho ročníka vybrali 
do Serede na exkurziu do 
Múzea holokaustu, ktoré 
vzniklo v priestoroch 
bývalého pracovného a 
koncentračného tábora v 
Seredi. Predstavuje au-
tentické miesto viažuce sa 
k tragickému obdobiu rie-
šenia židovskej otázky na 
Slovensku počas druhej 
svetovej vojny.

V múzeu sú vystavené 

dobové dokumenty, foto-
grafie a predmety súvisia-
ce s prenasledovaním Ži-
dov na území Slovenska. 
Jedným z vystavených  
artefaktov je dobytčí va-
gón, v ktorom deportovali 
Židov do koncentračného 
tábora Auschwitz.

Súčasťou múzea je 
vzdelávacie stredisko, 
ktoré poskytuje semináre 
a školenia zamerané na 
oboznamovanie verejnos- ti so židovskou kultúrou 

a dopadom holokaustu 
na život Židov na našom 
území. Cieľom týchto 
podujatí je priblížiť život 
Židov na území Sloven-
ska a pomôcť nadobud-
núť základné vedomosti 
o židovskej komunite so 
zreteľom na obdobie ho-
lokaustu.

Múzeum zároveň slúži 
aj ako pamätník všetkých 
zavraždených Židov zo 
Slovenska, pričom len 

samotným  táborom v Se-
redi prešlo v období od 
roku 1941 do roku 1945 
približne 16 000 Židov, z 
ktorých bola väčšina za-
vraždená počas holokaus-
tu.

Po návšteve tohto mie-
sta si mnohí žiaci uvedo-
mili, že môžeme byť ozaj 
vďační za to, v akej dobe 
dnes žijeme a mali by sme 
si to vážiť. 

Zuzana Vlčková
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POĎAKOVANIE
ZŠ s MŠ Hájske by sa rada touto 

cestou poďakovala p. Szabovej z 
lekárne Kamilka v Močenku, ktorá 
ochotne darovala 670 kg papiera a 
finančný dar v hodnote 500,-€ pre 
potreby žiakov ZŠ s MŠ Hájske. 

Radi by sme poďakovali aj Au-
todoprave Popelka za poskytnutie 
auta. Ruku k dielu priložili aj Peťo 
Vlček (žiak 9.ročníka), Jozef Ur-
ban (predseda OZ Kepežský štek) a 
p. učiteľ David Kišš, ktorí pomohli 
s prevozom a vážením. 

Všetkým zúčastneným patrí 
veľká vďaka. 

Zuzana Vlčková

UČÍME SA Z DOMU 
16.03.2020 sa na základe rozhodnu-

tia Ústredného krízového štábu zatvo-
rili všetky školy a škôlky a žiaci i uči-
telia prešli na nový spôsob vyučovania 
a to dištančne alebo ako by povedali 
naši starí rodičia „ cez počítač“.

Deti sa zo začiatku aj potešili, že ne-
musia ráno skoro vstávať, že nemusia 
ísť vôbec do školy, no rýchlo ich toto 
nadšenie prešlo, lebo zistili, že učiť sa 
musia rovnako ako keby do školy cho-
dili. Teda aspoň niektoré. Veľa detí si 
totiž myslelo, že majú prázdniny a s 
učením nezačali ani po upozornení. 

A čo bolo pre deti najhoršie? Že im 
veľmi chýbali spolužiaci a kamaráti. 
Práve v tejto ťažkej dobe nám veľmi 
pomohla práve tá technika, na ktorú 
niekedy všetci nadávame. Deti sa s 
učiteľmi a spolužiakmi spájali cez ob-
razovky počítačov, tabletov, mobilov a 
vyučovanie prebiehalo ďalej.

Mladšie deti si pochvaľovali, tešili 
sa na svoje p. učiteľky a spolužiakov, 
s ktorými sa mohli porozprávať a aj 
poukazovať čo majú doma nové (napr. 
mačiatka, nový strih vlasov, nového 
súrodenca...)

Starší žiaci sa až tak veľmi nepote-
šili tejto forme vučovania, keďže sa 
museli na danú hodinu prihlásiť a už si 
nemohli dlhšie pospať, alebo ísť na 
brigádu. A našli sa aj takí  „šikovní-
ci“, pre ktorých bolo veľkou srandou 
pripravenú prezentáciu pani učiteľke 
počmárať (predstavte si, aj to sa dá cez 
počítač!).

Počas tohto obdobia prebehli aj zá-

pisy do prvého ročníka ZŠ a aj do MŠ. 
Keďže sa deti fyzicky nemohli zápisu 
zúčastniť, všetko prebehlo v elektro-
nickej podobe. Do prvého ročníka ZŠ 
je zapísaných 8 detí, na ktoré sa už 
veľmi tešíme.

Naši deviataci sa tiež vyhli Testova-
niu 9 a na stredné školy boli prijíma-
ní podľa priemeru známok z konca 8. 
ročníka a prvého polroku 9. ročníka. 
Všetci deviataci boli prijatí na strednú 
školu, k čomu im srdečne gratulujeme 
a prajeme veľa úspechov a dobrý ko-
lektív.

Od 1.6.2020 sa mohli žiaci prvého 
stupňa vrátiť do školy, no z dôvodu 
nezáujmu zo strany zákonných zástup-
cov žiakov, sa prevádzka ZŠ neotvori-
la. Naopak prevádzka MŠ sa otvorila v 
obmedzenom režime a aspoň pár deti-
čiek sa do škôlky vrátilo.

Žiaci ZŠ 
teda pokra-
čovali v di-
štančnom 
vzdelávaní 
a touto for-
mou pre-
biehali aj 
rodičovské 
združenia, 
ktoré sa ro-
dičom veľ-
mi zapáči-
li, pretože 
sa konali v 
podvečer-
ných hodi-

nách a všetci, ktorý chceli, sa mohli 
pripojiť a v kľude sa porozprávať. 

Od 22.06.2020 sa do školy niektoré 
deti vrátili a konečne sa stretli so svo-
jimi p. učiteľkami a spolužiakmi. Po-
stupne sa odovzdali učebnice, nechý-
bala ani koncoročná opekačka a naši 
deviataci sa rozlúčili so školou nádher-
nou rozlúčkovou slávnosťou.

30.06.2020 si žiaci prevzali „výpla-
tu„ za svoje vedomosti a snahu vo for-
me vysvedčenia, ktoré sa možno nie 
každému páčilo - no aj dnes platí: „ 
Aká práca, taká pláca“. 

Všetci spolu sme slávnostne ukončili 
tento nezvyčajný školský rok, na ktorý 
budeme veľmi dlho spomínať ako na 
rok, kedy sme sa „ učili z domu“.
Ale vďaka Bohu - SPOLU SME TO 

ZVLÁDLI!
Zuzana Vlčková

Dňa 30. 01. 2020 sa žiaci ZŠ 
s MŠ Hájske zúčastnili MO v 
streľbe. Žiaci strieľali v 2 ka-
tegóriách. V družstve mlad-
ších žiakov našu základnú 
školu reprezentovali S. Ka-
rásik, Ľ. Chudáčik a D. Pro-
chádzka. Chlapci v kategórií 
mladších žiakov skončil na 2. 
mieste. Starší žiaci obsadili 2. 
miesto v kategórií družstiev a 
S. Lacek v kategórií jednot-
livcov skončil na 3. mieste. 
Chlapcom ďakujeme a gratu-
lujeme!

Mgr. David Kišš

Majstrovstvá okresu Šaľa v streľbe zo vzduchovky 
mladších a starších žiakov



Zo života ŠK Hájske – muži
Za normál-
nych okol-
ností by sme 
teraz hod-
notili uply-
nulú sezónu 
2019/2020 a 
umiestnenie 

v tabuľke, ale stalo sa nie-
čo, čo v bežnom, no hlavne 
športovom živote nemá ob-
dobu. Nekonali sa Majst-
rovstvá sveta v hokeji, Maj-
strovstvá Európy vo futbale, 
dokonca ani letné Olympij-
ské hry. Toto sa udialo po 
prvýkrát od druhej svetovej 
vojny. Dôvod je každému 
určite známy – COVID-19. 
Tento vírus spôsobil, že náš 
Oblastný futbalový zväz v 
Nitre bol nútený anulovať 
všetky súťaže vo svojej pô-
sobnosti, a preto túto sezónu 
nemáme víťazov ani poraze-
ných.

Ale poďme pekne od za-

čiatku. Po odohraní jesennej 
časti prišla na rad zimná 
prestávka. To je obdobie, 
kedy buď môžete športovo 
oddychovať po náročnej se-
zóne alebo to môže byť ide-
álny čas na dlhú a kvalitnú 
prípravu. Záleží, akou opti-
kou sa na to pozriete. Záro-
veň každý futbalový fanúšik 
veľmi dobre vie, že čo futba-
lista počas zimy natrénuje, z 
toho potom žije po celý rok. 
My sme si preto povedali, že 
ak chceme kondične a futba-
lovo napredovať a posunúť 
úroveň nášho futbalového 
prejavu na vyššiu úroveň, 
neostáva nám nič iné, len 
tvrdo na sebe pracovať a 
chodiť poctivo na tréningy.

Chlapci chodili na trénin-
gy naozaj poctivo, predov-
šetkým v hojnom počte  a  
dovolím  si  povedať, že tak-
úto kvalitnú zimnú prípravu 
sme v Hájskom neabsolvo-

vali už niekoľko rokov. Aj 
prípravné zápasy odohrané 
na umelej a neskôr aj na prí-
rodnej tráve odzrkadľovali 
úsilie odovzdané na trénin-
goch, nakoľko sme ich všet-
ky doviedli do víťazného 
konca. Už sme sa nevedeli 
dočkať začiatku jarnej časti 
súťaže, keď nás v tom zrazu 
všetkých prekvapil a hlavne 
zaskočil koronavírus a bolo 
po futbale.

Počas tejto pandémie sme 
mohli trénovať len individu-
álne, respektíve  len  toľko,  
čo  nám  dovolili  nariade-
nia a predpisy. Momentálne 
sme už opäť v plnom nasa-
dení, hráme prípravné zápa-
sy a ladíme formu na novú 
sezónu, ktorá má začať 9. 
augusta. Pozitívne vnímam 
aj to, že konečne nám do-
spievajú domáci chlapci, 
ktorí ešte pred niekoľkými 
rokmi mali trenírky poni-

že kolien a dnes už z nich 
vyrastajú šikovní futbalisti, 
ktorí nemajú vážny problém 
zaradiť sa medzi ostatných, 
aj o 20 rokov starších spo-
luhráčov.

Po ročnej pauze sa opäť 
uskutoční trilógia tradičné-
ho letného futbalového tur-
naja so stálymi účastníkmi 
- Hájske, Horná Kráľová a 
Močenok. Tohtoročný tur-
naj zahajujeme práve my 
doma 12.07.2020, na kto-
rom sa ako štvrtý účastník 
objaví tím z Kráľovej nad 
Váhom. Zároveň chcem na 
tento turnaj pozvať širokú 
futbalovú aj nefutbalovú 
verejnosť, príďte povzbu-
diť našich chlapcov, dať si 
studené pivko či niečo pod 
zub, prípadne vyhrať hlavnú 
cenu v tombole. Tešíme sa 
na Vás.

Ivan Callo,
tréner ŠK Hájske

ŠPORT
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Závlahy pre futbalistov
Prestávka pre futbalové podujatia padla vhod a tento čas 

sa efektívne využil na zlepšenie stavu miestneho futbalové-
ho ihriska. Obec Hájske dostala od Slovenského futbalové-
ho zväzu dotáciu na projekt „Nový závlahový systém tráv-
nika ŠK Hájske“, ktorý sa dokončil len nedávno. Veríme, 
že vybudovaním závlahového systému sa zlepší nielen stav 
ihriska, ale dúfame aj vo vyššiu návštevnosť futbalových zá-
pasov, ktoré sa pomaly začínajú znova rozbiehať. Prajeme 
našim futbalistom veľa úspechov na vynovenom trávniku i 
mimo neho.

Mgr. Terézia Kóňová
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Narodili sa:
• Matej Práznovský, č. d. 127
• Alexandra Gažová, č. d. 11
• Agáta Chmelová, č. d. 77
• Maximilian Košec, č. d. 128
• Mia Goňová, č. d. 110
• Alica Jelačičová, č. d. 142

MATRIČNÉ

UDALOSTI UDEJE SA
12.07.2020

Turnaj ŠK Hájske
o pohár starostu obce

29.08.2020
XI. ročník Kepeždských 

folklórnych slávností

Príspevky prijímame zaslané e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk. 
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť a správnosť príspevku zodpovedá autor. 

Uzávierka budúceho čísla bude 25.09.2020.

OZNAMY A POZVÁNKY

Zosobášili sa: 
• Ing. Roman Vallo (Bratislava)                          

a Ing. Nikola Turancová (Hájske)
• Lukáš Kišš (Hájske)                                      

a Monika Kotešová (Veľké Zálužie)
• Mgr. Dávid Kišš (Hájske)                      

a Ing. Andrea Packová (Močenok)
• Roger Lakatos (Zemné)                             

a Viktória Lakatošová (Hájske)

Opustili nás:
• Agnesa Voleková, 86 rokov
• Ľudovít Popelka, 68 rokov
• Vladimír Búran, 64 rokov
• Anna Severínová, 78 rokov
• Jozefína Bennárová, 80 rokov
• Bernardína Práznovská, 94 rokov
• Magda Popelková, 85 rokov
• Vojtech Vagunda, 35 rokov
• Jozef Dӧme, 63 rokov
• Milan Kaduc, 78 rokov
• Mária Búranová, 81 rokov
• Mária Ščípová, 85 rokov
• Mária Čonková, 68 rokov
• Bohumír Bolla, 77 rokov
• Jozef Nétry, 101 rokov
• Ľubomír Severín, 79 rokov
• Jozefína Kohútová, 81 rokov
• Vladimír Karásik, 63 rokov
• Helena Matušicová, 75 rokov
• Emil Bennár, 82 rokov

ZBERNÝ DVOR
je otvorený každú sobotu 

od 9,00-13,00 hod.

Sadzby poplatkov 
za ukladanie odpadu sú:
- drobný stavebný odpad 

0,03€/kg
- množstvový zber 

0,015€/kg


