Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom, ktoré sa
konalo dňa 16. decembra 2011 v kultúrnom dome

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci:
p. Ján Popelka, p. Darina Durecová, Bc. Michal Horňák, p. Peter Vlček,
Ing. Vladimír Chudáčik, Pavol Búran

Neprítomní: Ing. Ivan Hambálek, Ing. Marian Palkovič, Jaroslav Bennár,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu na rok 2012
Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie,
ktorá nepotrvá viac ako tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
8. VZN 5/2011 návrh prevádzky pohrebiska v obci Hájske
9. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2011
10. Diskusia
11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
7. rokovanie OZ otvoril a viedol p. Jozef Matušica – starosta obce. V úvode privítal
prítomných poslancov, občanov obce a ostatných prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí
sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov a OZ bolo uznášania schopné.

K bodu č. 2 – Schválenie programu
1

Starosta obce predniesol program rokovania. OZ bolo uznášania schopné a týmto mohlo
rokovať.
Uznesenie č. 46/7/2011
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ prerokovalo program rokovania a schválilo.

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku pracovníčku obce Mgr. Luciu Popelkovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Darina Durecová a p. Peter Vlček

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení poslancov: predseda
p. Ing. Vladimír Chudáčik; p. Ján Popelka, p. Bc. Michal Horňák
Uznesenie č. 47/7/2011
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ prerokovalo návrh zloženia návrhovej komisie a schválilo.

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OZ dňa
uznesenie 44 a 45.

3.10. 2011

OZ zobralo na vedomie kontrolu a priebežne sa plnia.

K bodu č. 6 - Návrh rozpočtu na rok 2012

2

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra p. Ing. Ladislava Čanakyho o predstavenie
stanoviska rozpočtu a následne starosta obce predstavil návrh rozpočtu podľa predloženého
návrhu na rok 2012.
Uznesenie č. 48/7/2011
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schvaľuje návrh rozpočtu podľa predloženého návrhu na rok 2012.

K bodu č. 7 – Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie, ktorá nepotrvá viac ako tri roky od
uzatvorenia zmluvy a poskytnutí dotácie
Starosta obce predstavil schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie, ktoré potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Uznesenie č. 49/7/2011
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schvaľuje proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovcej dokumentácie, ktorá
potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytovaní dotácie.

K bodu č. 8 – VZN 5/2011 návrh prevádzky pohrebiska v obci Hájske
Starosta obce predstavil VZN 5/2011 návrh prevádzky pohrebiska v obci.
Uznesenie č. 50/7/2011
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Neprítomný: p. Pavol Búran nebol prítomný pred predchádzajúcimi uzneseniami. Na
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil o 18.25 hod. Pri ďalších nasledujúcich bodoch
a schvaľovaných uzneseniach už bol prítomný.
OZ schvaľuje uznesením VZN 5/2011 návrh prevádzky pohrebiska v obci.
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K bodu č. 9 – Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2011
Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra p. Ing. Ladislava Čanakyho na prednesenie
správy o činnosti za rok 2011.
Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi za prednesenie správy o činnosti za rok
2011.

K bodu č. 10 – Diskusia
P. Darina Durecová sa pýtala na vyplácanie finančnej pomoci. OZ konštatovalo, že od
pondelka 19.12.2011 sa bude rozdávať finančná pomoc.
P. Urbanová sa pýtala na škôlku, ak sa presťahuje do ZŠ, čo s priestormi. OZ zobralo na
vedomie pripomienku.
P. Chudáčik mal otázku na cintorínsky poplatok a k prevádzke pohrebiska – zamykanie
cintorína a správca cintorína. OZ zobralo na vedomie zamykanie cintorína.
P. Poloniová pochválila vianočný stromček v centre obci.
P. Hambalková sa pýtala ako sa budú riešiť neplatiči daňových poplatkov a TKO. P. Urban dal
vyjadrenie ohľadne TKO – neprispôsobiví občania, ako budú uhrádzať poplatky za smeti
a daň. Aké riešenie navrhlo OZ.
OZ zobralo na vedomie pripomienku a vypočulo si aj od občanov možné riešenia.

K bodu č. 12 – Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Jozef Matušica, poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Hájskom, dňa 16.12. 2011

Zapísala: Mgr. Lucia Popelková – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p. Darina Durecová
p. Peter Vlček

.........................................
.........................................
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Jozef Matušica
starosta obce
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