Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 16. júna 2020 v Zelenom dome.
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 6 poslanci: Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid
Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka, Martin Popelka,
a hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky.

Neprítomní: - Ivan Juríček, Bc. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Sadzobník správnych poplatkov obce Hájske
Schválenie Návrhu VZN č. 5/2020 – ochranné pásmo pohrebiska
Schválenie municipálneho úveru
Schválenie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2019, schválenie protokolu o návrhu na vyradenie majetku za rok
2019
10. Schválenie Plánu kontroly na II. polrok 2020
11. Správy č. 3 a 4 hlavného kontrolóra
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hájske za rok
2019
13. Schválenie Záverečného účtu obce Hájske za rok 2019
14. Predaj obecného majetku Hájske – zníženie ceny vozidla Kia Sportage
15. Žiadosť o povolenie umiestniť odpadovú žumpu - PhDr. Petrovská
16. Informácie starostu
17. Diskusia
18. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
11. zasadanie OZ otvoril a viedol p. Jaroslav Bennár – starosta obce. V úvode privítal
prítomných poslancov a občanov. Konštatoval, že na zasadnutí sa zúčastnila nadpolovičná
väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.
K bodu č. 2 – Schválenie programu
Starosta obce predložil OZ návrh programu rokovania s doplnenými bodmi:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Sadzobník správnych poplatkov obce Hájske
7. Schválenie Návrhu VZN č. 5/2020 – ochranné pásmo pohrebiska
8. Schválenie municipálneho úveru
9. Schválenie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov

k 31.12.2019, schválenie protokolu o návrhu na vyradenie majetku za rok
2019
10. Schválenie Plánu kontroly na II. polrok 2020

11. Správy č. 3 a 4 hlavného kontrolóra
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hájske za rok

2019
13. Schválenie Záverečného účtu obce Hájske za rok 2019
14. Predaj obecného majetku Hájske – zníženie ceny vozidla Kia Sportage
15. Žiadosť o povolenie umiestniť odpadovú žumpu - PhDr. Petrovská
16. Schválenie žiadosti Wisper
17. Informácie starostu
18. Diskusia
19. Záver
Uznesenie č. 95/11/2020
za: 6
proti:0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrh programu s doplneným bodom rokovania č. 16 uznesením č.95/11/2020.
K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Máriu Vlčkovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Martin Popelka a Peter Vlček.
Uznesenie č. 96/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo zapisovateľku a overovateľov zápisnice uznesením č.96/11/2020
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení poslancov: predseda – Ivan
Múčka, členovia Ing. Marián Palkovič a Ing. Ivan Hambalek.
Uznesenie č. 97/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č.97/11/2020.
K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia zo dňa 05.05.2020
a z predchádzajúcich OZ a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 6 – Sadzobník správnych poplatkov obce Hájske
Starosta oboznámil poslancov, o vypracovaní sadzobníka správnych poplatkov, z dôvodu že
obec nemala tento sadzobník vypracovaný podľa zákona 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Sadzobník správnych poplatkov berie OcZ na vedomie.

K bodu č. 7 – Schválenie Návrhu VZN č. 5/2020 – ochranné pásmo pohrebiska
Starosta predložil návrh na schválenie Návrhu VZN č. 5/2020 – ochranné pásmo pohrebiska
a odôvodnil návrh VZN, že na základe novelizácie zákona o pohrebníctve sa ochranné pásmo
pohrebísk ustanovené priamo zákonom o pohrebníctve zaniká dňom 31.03.2020 a preto je
potrebné prijať VZN o ochrannom pásme pohrebiska podľa potrieb obce.
Uznesenie č. 98/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo Návrh VZN č. 5/2020 – ochranné pásmo pohrebiska uznesením č. 98/11/2020.
K bodu č. 8 – Schválenie municipálneho úveru
Starosta požiadal OcZ o schválenie municipálneho úveru pre obce 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, ktorý
sa schvaľuje raz za 10 rokov, čiže poplatok je 200€ raz za 10 rokov, pri Superlinke sa platí
každoročne 200€ a úročenie Univerzal je 1,00% je výhodnejšie ako pri superlinke, ktorá je
úročená 2,80%.
Uznesenie č. 99/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
prijatie Municipálneho úveru - Univerzal vo výške 20 000 EUR poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a.s. za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. OcZ zároveň
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 oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do
30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou
a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Uznesenie č. 99/11/2020.
K bodu č. 9 – Schválenie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku

a záväzkov k 31.12.2019 a schválenie protokolu o návrhu na vyradenie majetku
za rok 2019
Starosta obce požiadal OcU o schválenie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2019 a schválenie protokolu o návrhu na vyradenie majetku za rok 2019
Uznesenie č. 100/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 a
schválenie protokolu o návrhu na vyradenie majetku za rok 2019 uznesením č. 100/11/2020.
K bodu č. 10 – Schválenie Plánu kontroly na II. polrok 2020
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce aby oboznámil zúčastnených poslancov
s plánom kontroly na II. polrok 2020.
Uznesenie č. 101/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

OcZ schválilo plán kontroly na II. polrok 2020 uznesením č. 101/11/2020.
K bodu č. 11 – Správy č. 3 a 4 hlavného kontrolóra
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce aby prečítal správy č. 3 a 4. a oboznámil
nimi prítomných členov OcZ a občanov.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OcZ berie správy č. 3 a 4 hlavného kontrolóra na vedomie.
K bodu č. 12 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hájske

za rok 2019
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko k záverečnému účtu obce Hájske za
rok 2019
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

OZ berie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hájske za rok 2019 na
vedomie.
K bodu č. 13 – Schválenie Záverečného účtu obce Hájske za rok 2019
Starosta obce požiadal o schválenie záverečného účtu obce Hájske za rok 2019 s ktorým
oboznámil prítomných poslancov.
Uznesenie č. 103/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo záverečný účet obce Hájske za rok 2019 bez výhrad uznesením č. 103/11/2020.

K bodu č. 14 – Predaj obecného majetku – zníženie ceny vozidla Kia Sportage
Starosta obce oboznámil OcZ s predajom majetku obce teda osobného motorového vozidla
Kia Sportage a Škoda Fabia nakoľko vyhláseným verejným obstarávanim nebol záujem
o vozidlo Kia Sportage starosta obce navrhol zníženie ceny na odpredaj tohto vozidla.
Uznesenie č. 102/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo
a)zníženie ceny vozidla Kia Sportage z pôvodnej ceny 2200€ na sumu 1900€ novým
verejným obstarávaním a bola zadaná súťaž novým verejným obstarávaním a inzerát bude
zadaný do inzertnej tlače. Týmto úkonom bol poverený poslanec p. Martin Popelka
uznesením č. 102/11/2020
b)Kúpnu zmluvu k prevodu vlastníckeho práva k motorovému vozidlu Škoda Fabia pre p.
Martina Patúca, bytom Hájske časť Mladý Háj..... uznesením č. 102/11/2020.

K bodu č. 15 – Žiadosť o povolenie umiestniť odpadovú žumpu - PhDr. Petrovská
Starosta obce prečítal OZ žiadosť pani PhDr. Miroslavy Petrovskej o umiestnenie odpadovej
žumpy na pozemku č.d. 48, parc. č. 442/30 .
Uznesenie č. 104/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo žiadosť na dočasné umiestnenie odpadovej žumpy pani PhDr. Petrovskej, do
času kým bude v obci vybudovaná kanalizácia, uznesením č. 104/11/2020.

K bodu č. 16 – Schválenie žiadosti spoločnosti Wisper
Starosta obce prečítal žiadosť od spoločnosti Wisper network s.r.o., na vybudovanie optickej
infraštruktúry v obci Hájske za účelom poskytovania telekomunikačných služieb. (internet,
televízia).
Uznesenie č. 105/11/2020
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo žiadosť firmy Wisper na vybudovanie optickej infraštruktúry v obci Hájske za
účelom poskytovania telekomunikačných služieb. (internet, televízia) a poverilo starostu
ďalším jednaním so spoločnosťou Wisper uznesením 105/11/2020.
K bodu č. 17 – Informácie starostu obce
Pán starosta informoval prítomných poslancov OcZ:
- žiadosť pána Urbana o povolenie prechodu na jeho súkromný pozemok cez obecný
pozemok pri novej bytovke. Jediné riešenie je prejazd cez obecný pozemok z hlavnej
cesty za podmienok, že majiteľ si dá spraviť geometrický plán, povolenie vjazdu na
pozemok zo štátnej komunikácie a označenie dopravnými značkami. Pán Urban bol
vyzvaný na napísanie oficiálnej žiadosti majiteľa pozemku, ktorá bude prejednaná
na ďalšom obecnom zastupiteľstve.
- budova školy v Mladom Háji, majiteľkám pozemku pod budovou bola navrhnutá
výmena za iný pozemok ktorý obec v časti Mladý Háj má a odkúpenie pozemku.
Jedna s majiteliek s návrhom nesúhlasí a žiada o nájom za užívanie pozemkov. .
- IVECO hasičské auto musí ísť na pravidelnú kontrolu, obec musí náklady za
prehliadku hradiť z vlastných zdrojov
- rómski spoluobčania a ich stavby na čierno (hlavná cesta a v osade Lakatošová
Malvína), boli vyzvaní na legalizáciu týchto stavieb, v opačnom prípade bude
nariadený štátny stavebný dohľad a riešený ďalší postup stavebným úradom...
- zakúpenie váh na váženie odpadu, ktorý je dovážaný na zberný dvor a unimobunky na
zberný dvor na ochranu zamestnancov pred nepriaznivým počasím
- obecné dni by sa konali 29.8.2020 za sprísnených podmienok
- suchý polder vybudovanie z obavy povodní
- OcÚ a MŠ potreba urobiť zmenu z dôvodu protipožiarnej ochrany budovy v podobe
núdzového východu pre deti v MŠ
- budova pošty - treba upraviť zmluvu so Slovenskou 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 pamätnej tabule padlým vojakom

-

dokončenie KD – dlažba
ukončenie karantény 22.5.2020 v marginalizovanej časti
odbor krízového riadenia nás upovedomil o tom, že bude zasadať vláda aby uvolnila
prostriedky na úhradu výdavkov spojených s povodňami
zriadenie spalovne odpadov v spoločnosti Duslo Šaľa
sťažnosť pani Genovévy Chudáčikovej na svojich susedov Urbanových č.d. 367, ktorí
na jej pozemku v blízkosti jej rodinného domu nasadili tuje bez jej súhlasu a má obavy
o poškodenie nehnuteľnosti keď budú tuje rásť

K bodu č. 18 – Diskusia
Ing. Hambalek sa pýtal na parkovanie osobných áut v obecnom parku v časti Barina, OcZ sa
dohodlo na vyhlásení relácie v miestnom rozhlase o zákaze parkovania na obecnom
priestranstve v časti Barina. Pani Urbanová sa pýtala na nové hasičské auto, zdalo sa jej malé
na hasenie požiaru napr. rodinného domu. Bolo jej vysvetlené, že toto auto je určené 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 do 30.7.2020 podpísať zmluvu o kúpe. Ďalej či je
robený rozbor vody na Sýkoch pretože ľudia ju beru ako pitnú vodu. Nie je ohradený farský
pozemok od dvora materskej školy. Pán Martin Popelka sa pýtal na váženie odpadu na
zbernom dvore či by sa autá PZO nemali vážiť pred vývozom a po vývoze odpadu. Pani
Matušicová Marta za záhradkárov poďakovala deťom a učiteľkám za reprezentáciu dediny
na okresných súťažiach
.
K bodu č. 19 - Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Jaroslav Bennár a poďakoval OZ za účasť.
V Hájskom, dňa 16.06.2020
Zapísala: Mária Vlčková – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p.

p.

Marin Popelka

............................................

Peter Vlček

............................................

Jaroslav Bennár
starosta obce

