Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom, ktoré sa konalo
dňa 25. apríla 2012 v kultúrnom dome
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci:
p. Ján Popelka, Bc. Michal Horňák, p. Peter Vlček, Ing. Vladimír Chudáčik, Ing. Ivan
Hambálek, p. Jaroslav Bennár, p. Darina Durecová

Neprítomní: p. Pavol Búran a p. Ing. Marian Palkovič
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Odkúpenie pozemku od p. Vojtecha Vagundu
7. Výmena pozemku od p. Ing. Pavla Černého a syna Ing. Mateja Černého
8. Kontokorentný úver - prolongácia
9. Územný plán obce - koncept
10. Diskusia
11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
9. 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
Starosta obce predniesol program rokovania. OZ bolo uznášania schopné a týmto mohlo
rokovať.
Uznesenie č. 56/9/2012
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ prerokovalo program rokovania bez zmien a schválilo uznesením.

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. Ing. Vladimír Chudáčik a p. Ing. Ivan
Hambálek

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie

Starosta obce predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení poslancov: predseda
Bc. Michal Horňák, p. Darina Durecová a p. Peter Vlček
Uznesenie č. 57/92012
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ prerokovalo návrh zloženia návrhovej komisie a schválilo uznesenie.

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 8. zasadnutia OZ dňa 10.02.2012
uznesenia 53 a 54, 55.
OZ zobralo na vedomie kontrolu a priebežne sa plnia.

K bodu č. 6 – Odkúpenie pozemku od p. Vojtecha Vagundu
Starosta obce predstavil návrh na odkúpenie pozemku od p. Vojtecha Vagundu. Jaroslav
Bennár objasnil konkrétne údaje o odkúpení pozemku.
Uznesenie č. 58/9/2012
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo odkúpenie pozemku od p. Vojtecha Vagundu na parcele č. 3/4 v celosti vo
výmere 210m² za 1€.

K bodu č. 7 – Výmena pozemku od p. Ing. Pavla Černého a syna Ing. Mateja
Černého
Starosta obce predstavil návrh na výmenu pozemku do p. Ing. Pavla Černého.
Uznesenie č. 59/9/2012
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo výmenu pozemku od p. Ing. Pavla Černého a Ing. Mateja Černého na parcele č.
18/1 vo výmere 120m² oddeleného geometrickým plánom Mária Endresová IČO: 177 622 86
zo dňa 14.4.2009 úradne overených Správou katastra Šaľa dňa 29.5.2009 GP č. 11/2009 pod
číslom parcely 18/13 za parcelu 442/102 vo výmere 89m² oddelenou geometrickým plánom
Geodetica s.r.o. ICO: 45 417 768 zo dňa 17.4.2012 úradne overených Správou katastra Šaľa
dňa 07.05.2012 GP č. 22/2012. Rozdiel 31m² predá za 3,32€/ m².

K bodu č. 8 – Kontokorentný úver - prolongácia
Starosta obce predstavil kontokorentný úver – prolongáciu vo výške 16 660€.
Uznesenie č. 60/9/2012
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

OZ schvaľuje prolongáciu kontokorentného úveru vo výške 16 660€.

K bodu č. 9 – Územný plán obce - koncept
Starosta obce predstavil územný plán obce – koncept. Pán Vladimír Bennár pripomienkoval,
že si neželá, aby nešla cez kraj cintorína cesta, má tam svojich zosnulých. Nastane narúšanie
hrobov. Darina Sotáková dala pripomienku k ceste pri cintoríne.
Uznesenie č. 61/9/2012
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ prerokovalo Koncept územného plánu obce Hájske a schválilo ,,Koncept územného plánu
obce Hájske“ a aj vyhodnotené pripomienky, ktoré sú obsahom súborného stanoviska
a doporučilo ich zapracovať do Návrhu Územného plánu obce. OZ ukladá starostovi obce
predložiť súborné stanovisko spracovateľovi Územného plánu obce, na zapracovanie do
,,Návrhu územného plánu obce Hájske“.

K bodu č. 10 – Diskusia

p. Kaduc dal pripomienku, aby sa robilo niečo s tými pozemkami, ktoré nie sú zastavané (role
a záhrady). Mladí ľudia, aby neutekali z obce, nech nezaniká.
p. Bennár Vladimír sa pýtal na vývoz smetí (konáre), ktoré sa hromadia na starom obecnom
úrade. Poslanec Chudáčik vysvetlil p. Bennárovi ako je to s konármi na starom obecnom
úrade.
p. Búran poprosil p. starostu, aby v ulici Nová pri Borošovích spílili krík, ktorý do značnej
miery zasahuje do cesty.

K bodu č. 12 – Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Jozef Matušica, poďakoval všetkým prítomným za
účasť.
V Hájskom, dňa 25.04. 2012
Zapísala: Mgr. Lucia Popelková – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Vladimír Chudáčik .........................................
p. Ing. Ivan Hambalek .........................................

Jozef Matušica
starosta obce

