Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 24. júna 2011 v kultúrnom dome

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci a obecný kontrolór:
p. Jaroslav Bennár, Ing. Marián Palkovič, Ing. Ivan Hambalek, Bc. Michal Horňák, p.
Peter Vlček, Ing.Vladimír Chudáčik, Ing.Ladislav Čanaky
Neprítomní poslanci: p.Darina Durecová, p.Pavol Búran, p.Ján Popelka
Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Schválenie VZN č.3/2011 o školskom obvode
7. Schválenie VZN č.4/2011 o elektroodpadoch
8. Schválenie odpredaja traktora
9. Určenie platu starostu
10. Schválenie financií na obecné noviny
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č.1 – Otvorenie
4. rokovanie OZ otvoril a viedol p. Jozef Matušica – starosta obce. V úvode privítal
prítomných poslancov, občanov obce a ostatných prítomných.
K bodu č.2 – Schválenie programu
Starosta obce predniesol program rokovania.
Navrhol doplnenie programu o bod
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh programu a bol prítomnými poslancami
schválený. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na rokovaní prítomných 6
poslancov. OZ bolo uznášania schopné a týmto mohlo rokovať.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo program rokovania a schválilo uznesenie
Uznesenie č. 31/4/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania tak ako bol predložený.
ZA : 6 poslancov
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu č.3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľa Ing. Mariána Palkoviča
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Ivan Hambalek, Jaroslav Bennár
Konštatoval, že zápisnicu z 3.zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 13.5.2011
overovatelia Bc. Michal Horňák a p. Peter Vlček overili svojimi podpismi.

K bodu č.4 – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení poslancov :
Ing. Chudáčik, Bc.Horňák, Vlček
OZ prerokovalo návrh zloženia návrhovej komisie a schválilo
Uznesenie č. 32/4/2011
OZ schvaľuje návrhovovú komisiu v zložení Ing. Chudáčik, Bc.Horňák, Vlček.
ZA : 5 poslancov
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 1 (Vlček)
K bodu č.5 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení č.21-30 z 3.zasadania OZ zo dňa
13.5.2011.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení a prijalo
Uznesenie č. 33/4/2011
OZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ zo dna 13.5.2011.
Uznesenia č.21-30 sa plnia
K bodu č.6 – Schválenie VZN č.3/2011 o školskom obvode
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na vytvorenie nového
školského obvodu.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vytvorenie nového školského obvodu a
schválilo
Uznesenie č. 34/4/2011
OZ schvaľuje VZN č.3/2011 o školskom obvode ročník 1-4 Hájske a ročník 5-9
H.Kráľová
Za : 6 poslancov
Proti : 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov
K bodu č.7 – Schválenie VZN o elektroopadoch
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že na používanie zberných miest na
elektroodpad je potrebný súhlas OZ a schválenie VZN o nakladaní
s elektroodpadom. Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo a schválilo
Uznesenie č. 35/4/2011
OZ schvaľuje VZN č.4/2011 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
drobného stavebného odpadu, elektrozariadení a elektoodpadu na území obce
Hájske

Za : 6 poslancov
Proti : 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov

K bodu č.8 – Odpredaj traktora
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu odpredaj obecného traktora kupcovi
s najvyššou ponúknutou sumou. Hodnota obecného traktora bude odhadnutá
znalcom Ing.Jurinom. Cena traktora bola odhadnutá na 1511€ bez DPH, čo je
1813,20€ s DPH.
Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo a schválilo
Uznesenie č. 36/4/2011
OZ schvaľuje odpredaj obecného traktora podľa znaleckého posudku za hodnotu
minimálne 1813,20€. Traktor bude predaný záujemcovi s najvyššou ponukou.
Za : 6 poslancov
Zdržal sa : 0 poslanci
Proti : 0 poslancov
K bodu č.9 – Určenie platu starostu
Predseda finančnej komisie Bc.Michal Horňák informoval, že na základe zákona
253/1994 Z.z. §4 ods.9 a novelizácie (zákon 154/2011 Z.z) je potrebné, aby OZ
schválilo plat starostu v pevnej sume v eurách. Navrhol, aby plat starostu zostal pre
rok 2011 v nezmenenej výške. Suma sa len pre zjednodušenie zaokrúhli na 1700€
Uznesenie č. 37/4/2011
154/2011
OZ na základe zákona 253/1994 Z.z. §4 ods.9 a novelizácie (zákon 154/2011 Z.z)
schvaľuje starostovi obce plat vo výške 1700€.
Za : 6 poslancov
Zdržal sa : 0 poslanci
Proti : 0 poslancov
K bodu č.10 – Schválenie financií na obecné noviny
Starosta obce predložil návrh na financovanie výroby a distribúcie obecných novín.
Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo a schválilo
Uznesenie č. 38/4/2011
OZ na schválili na výrobu a distribúciu obecných novín čiastku 120€ na jedno číslo t.j.
360€ do konca roka. Čiastka bude zahrnutá do obecného rozpočtu a bude presunutá
z rezervy obecného rozpočtu.
Za : 6 poslancov
Zdržal sa : 0 poslanci
Proti : 0 poslancov
K bodu č.11 – Diskusia
1. p.Potisková sa informovala na stav vybavovania autobusového spojenia do
Serede. Starosta informoval p.Potiskovú, že SAD Trnava (Dunajská Streda) nie je
ochotná zriadiť, ani predĺžiť linku, ktorá by zachádzala do Hájskeho. Stretnutie s pani
Sabovou SAD Nové Zámky (Šaľa) je dohodnuté na utorok 28.6.2011 o 9:00
2. p.Kaduc sa informoval na stav prác na územnom pláne a stav budovania cesty
v ulici Nová. V rámci sceľovania pozemkov na základe informácií od p.Mela pripadne
v Starom Háji 10-15 stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami. Územný plán

obce by mal byť hotový najneskôr v 2/2012. Územný plán je aktuálne vo fáze
hotových prieskumov a rozborov.
Na základe ÚP by v Kakave malo pribudnúť viacero stavebných pozemkov.
V riešení je aj pozemok pod školou, kde by mohli vzniknúť ďalšie stavebné pozemky.
3. p.Vladimír Bennár sa informoval na čistenie jarkov. Informoval sa tiež na možnosť
premiestnenia tabule konca obce smerom na H.Kráľovú.
4. p.Pustaiová sa informovala na kanál od dolín. Starosta obce informoval, že
čistenie tohto úseku odvodňovacích kanálov nie je prioritou, najprv musia byť
vyčistené kanály odvádzajúce vodu z obce. P.Šunderlík z povodia dolnej Nitry sľúbil
vyčistiť úsek od posledného mosta po gáter.
5. p.Pažmová sa informovala na možnosti nakladania s drobným stavebným
odpadom. Starosta obce informoval, že na jeseň budú znova pristavené
veľkoobjemové kontajnery na odpad z upratovania.
K bodu č.12 – Záver
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Matušica.
Poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Hájskom, dňa 24.6.2011
Zapísal: Ing.Marián Palkovič – poslanec OZ
Overovatelia zápisnice:

Ing. Ivan Hambalek
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Jaroslav Bennár
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Jozef Matušica – starosta obce
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