Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 27. augusta 2020 v Zelenom dome.
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 8 poslanci: Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš,
Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka, Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško
a hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky.
Neprítomný: Martin Popelka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenie č.3
Schválenie Návrhu VZN č.6/2020 o verenom poriadku
Schválenie Návrhu VZN č.7/2020 o podmienkach držania zvierat (psov)
a chovu hospodárskych zvierat na území obce Hájske
9. Správa hlavného kontrolóra č.6
10. Schválenie – Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – ŠK Hájske
11. Schválenie – Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – DHZ Hájske
12. Schválenie – Žiadosť o súhlas s vybudovaním optickej infraštruktúry
v obci Hájske – REJK-NET s.r.o., Šoporňa
13. Schválenie – Žiadosť o dokúpenie pozemku – Roman Ľahučký a Monika
Sklenárová
14. Stanovisko k žiadosti k chovu nebezpečných zvierat v obci Hájske
15. Schválenie – Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemku
(predzáhradky) – Norbert Horňák s manželkou Silviou
16. Zrušenie uznesenia č. 171/20/2018
17. Schválenie – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Nikolas Lakatoš
18. Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže – Dom Lipovských
19. Predĺženie – Predaj obecnej techniky Hájske
20. Kúpa váh na berný dvor
21. Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce
Hájske pozemok parc.č. 145/1, 145/100 a 442/92
22. Súhlas s možnosťou zavedenia plynovej prípojky na súp.č. 328
23. Diskusia
24. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie
12. 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:
23. Schválenie – Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku - Mário Bilo
24. Poslanec do Rady školy
25. Schválenie Cenníku za poskytovanie služby a úkony vykonávané obcou Hájske
26. Žiadosť o spolufinancovanie kostola

Uznesenie č. 106/12/2020
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrh programu s doplnenými bodmi rokovania č. 23, 24, 25 a 26 uznesením
č.106/12/2020.
K bodu č. 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Mgr. Lucia Kokeš
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Marián Palkovič a Mgr. Dávid Kišš
Uznesenie č. 107/12/2020
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo zapisovateľku a overovateľov zápisnice uznesením č.107/12/2020.
K bodu č. 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení
predseda – Ing. Matej Horňák členovia: Ivan Juríček a Ing., Mgr. Michal Vaško
Uznesenie č. 108/12/2020
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č.108/12/2020.

poslancov:

K bodu č. 5 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia zo dňa 16.06.2020
a z predchádzajúcich OZ a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 3
Starosta poprosil ekonómku z OcÚ Ing. Kleopatru Naďovú, aby vysvetlila
v jednotlivých položkách Rozpočtové opatrenie č. 3. Starosta tiež vysvetlil niektoré položky
v Rozpočtovom opatrení č. 3.
Uznesenie č. 109/12/2020
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3 uznesením č. 109/12/2020.
K bodu č. 7 - Schválenie Návrhu VZN č. 6/2020 o verejnom poriadku
Starosta predstavil v skratke Návrh VZN č. 6/2020 o verejnom poriadku.
Poslanec Ing. Mgr. Michal Vaško chcel doplniť do článku 3 odsek 2 písm. f) – nerobiť hluk
v nedeľu a vo sviatkoch.
Uznesenie č. 110/12/2020
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo v takom znení ako bol Návrh VZN č.6/2020 o verejnom poriadku uznesením
č. 110/12/2020.
K bodu č. 8 - Schválenie Návrhu VZN č. 7/2020 o podmienkach držania zvierat
a ich chovu na území obce
Starosta predstavil v skratke Návrh VZN č. 7/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu
na území obce. Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky doplnil vysvetlenie ako postupoval

pri zložený tohto VZN. Mgr. Ing. Michal Vaško nesúhlasil s navrhnutým VZN – chcel doplniť
pravidlá územné, na chov zvierat. Ing. Ivan Hambalek taktiež vysvetlil obmedzenie v chove
zvierat, kde nariadenia vydal ústavný súd.
Uznesenie č. 111/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ Návrh VZN č. 7/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
uznesenie č. 111/12/2020.
K bodu č. 9 - Správa hlavného kontrolóra č. 5 a 6
Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Čanakyho o prečítanie Správ
hlavného kontrolóra č. 5 a 6.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra č.6.
K bodu č. 10 - Schválenie - Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – ŠK Hájske
Starosta obce prečítal OZ žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov spolu s priloženou
tabuľkou. Poslanec Ing. Marián Palkovič za finančnú komisiu vysvetlil OZ a starostovi,
že finančná komisia schválila sumu 1200€ na nutný chod ŠK Hájske.
Uznesenie č. 112/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre ŠK Hájske v sume 1200 €
uznesením č.112/12/2020.
K bodu č. 11 - Schválenie - Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov - DHZ
Starosta obce prečítal Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov DHZ Hájske.
Uznesenie č. 113/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre DHZO Hájske v sume 1200 €
znesením č. 113/12/2020.
K bodu č. 12 - Schválenie - Žiadosť o súhlas s vybudovaním optickej infraštruktúry
v obci Hájske - REJK-NET s .r. o.
Starosta obce prečítal žiadosť od REJK-NET s. r. o. a OZ navrhlo poveriť komisiu finančnú,
stavebnú, rozpočtu a správy majetku na výber realizátora optickej infraštruktúry v obci Hájske
nakoľko je viac záujemcov o realizáciu.
Uznesenie č. 114/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo poverenie komisie finančnej, stavebnej, rozpočtu a správy majetku,
že má rozhodnúť do 20. septembra 2020 medzi REJK-NET s.r.o, Šoporňa a Wisper s.r.o.,
Nové Zámky o vybudovaní optickej infraštruktúry v obci Hájske uznesením č. 114/12/2020.

K bodu č. 13 - Schválenie – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Roman Ľahučký a Monika
Sklenárová
Starosta obce prečítal celú Žiadosť o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 115/12/2020
za: 0
proti: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič,
Ivan Múčka, Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
zdržal sa: 0
OZ neschválilo žiadosť o odkúpenie pozemku – Roman Ľahučký a Monika Sklenárová
uznesením č. 115/12/2020.
K bodu č. 14 - Stanovisko k žiadosti k chovu nebezpečných zvierat v obci Hájske
Starosta obce prečítal krátku žiadosť na povolenie k chovu nebezpečných druhov živočíchov
v obci Hájske.
Uznesenie č. 116/12/2020
za: 0
proti: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič,
Ivan Múčka, Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
zdržal sa: 0
OZ neschválilo Žiadosť k chovu nebezpečných druhov živočíchov v obci Hájske uznesením
č. 116/12/2020.
K bodu č. 15 - Schválenie – Žiadosť o kúpu obecného majetku - pozemku
(predzáhradky) - Norbert Horňák s manželkou Silviou
Starosta obce prečítal OZ Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemku (predzáhradky).
OZ preskúmalo žiadosť a zistilo, že Obec Hájske nevlastní parcelu, ktorú chcú odkúpiť.
K bodu č. 16 - Zrušenie uznesenia č. 171/20/2018
Starosta obce vysvetlil OZ prečo je potrebné zrušiť uznesenie č. 171/20/2018.
Uznesenie č. 117/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo Zrušenie uznesenia č. 171/20/2018 uznesením č.117/12/2020.
K bodu č. 17 - Schválenie - Žiadosť o odkúpenie pozemku - Nikolas Lakatoš
Starosta prečítal OZ Žiadosť o odkúpenie pozemku pre Nikolasa Lakatoša.
Uznesenie č. 118/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
S predajom nehnuteľnosti v k. ú. obce Hájske, zapísanej na Okresnom úrade Šaľa
- katastrálny odbor, evidovanej na LV č. 1381, parcely registra „E“, parc. č. 442/1 o výmere
10 m2, vytvorené Geometrickým plánom GEODETI, s.r.o., Priehradná ul. č. 1, 949 01 Nitra,
IČO: 36539325, číslo GP: 156/2017 zo dňa 17.07.2017 úradne overený Okresným úradom
Šaľa – katastrálny odbor pod č. 316/2017 zo dňa 25.07.2017 a to na základe žiadosti Nikolasa
Lakatoša, nar. 19.02.1996, r.č. 960219/2567, trvalým bytom 951 33 Hájske č. 324 zo dňa
01.08.2017, za kúpnu cenu 18,58,- Eur / 1 m2; spolu: 185,80,- Eur.
S predajom predmetných nehnuteľností pre kupujúceho Nikolasa Lakatoša, nar. 19.02.1996,
r.č. 960219/2567, trvalým bytom 951 33 Hájske č. 324 obecné zastupiteľstvo obce Hájske
odsúhlasilo v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení

neskorších predpisov a so zásadami hospodárenia s majetkom obce Hájske, nakoľko sa jedná
o predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
K bodu č. 18 - Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže - Dom Lipovských
Starosta prestavil OZ výsledky verejnej obchodnej súťaže - Dom Lipovských. Prvý výherca
p. Martin Lenčéš s manželkou odstúpil od zmluvy a podmienky, ktorá mu bola daná a druhý
výherca bol Erik Čanaky.
Uznesenie č. 119/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schvaľuje – nakoľko sa prvý výherca verejnej obchodnej súťaže Martin Lenčéš,
rod. Lenčéš spolu s manželkou Zuzanou, rod. Kalabovou spolu bytom Sliváš I. 321, 951 32
Horná Kráľová, ktorí sa vzdali výhry aj v predĺženej lehote na vyjadrenie, ako druhá
najvýhodnejšia ponuka bola vyhodnotená ponuka uchádzača: Erika Čanakyho,
rod. Čanakyho, bytom Hájske č. 110, 951 33 Hájske, kde predmetom verejnej obchodnej
súťaže bolo podľa §9 ods. 2 písm. a) v súlade s §9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce Hájske - priamym
predajom a to: Rodinný dom súp. č. 66 na parcele 187 a 192/19 v k. ú. Hájske,
garáž na parc.č. 186/2, hospodárska budova na parc.č. 186/3 a 192/20, hospodárska budova
na parc.č. 186/1, záhrada parc.č. 190/4 – 430,00m2, pozemok parc.č. 1861/1, 186/2, 186/3,
187, 190/4 a 442/91 v k.ú. Hájske. Spolu pozemky 1 322,00m2 zapísané na LV.č. 430
vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálne územie Hájske za podmienky podpisu kúpnej
zmluvy a úhrady sumy 35 040€ do 30. septembra 2020 uznesením č. 119/12/2020.
K bodu č. 19 - Predĺženie - Predaj obecnej techniky Hájske
Starosta obce oboznámil OZ s predajom majetku obce - osobného motorového vozidla Kia
Sportage a nakoľko vyhláseným verejným obstarávaním nebol záujem o toto vozidlo starosta
obce opäť navrhol predĺženie lehoty na odpredaj Kia Sportage.
Uznesenie č. 120/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo predĺženie verejnej obchodnej súťaže do 30.09.2020 na predaj vozidla Kia
Sportage a zároveň zníženie minimálnej kúpnej ceny z 1900€ na 1700€, ostatné podmienky
VOS ostávajú v platnosti uznesením č. 120/12/2020. V prípade ak by sa vozidlo neodpredalo
ani za zníženú cenu, OZ poverilo starostu obce ďalšími úkonmi potrebnými k odpredaju
vozidla.
K bodu č. 20 - Kúpa váh na zberný dvor
Starosta obce predstavil OZ váhy, ktoré sú potrebné zakúpiť na zberný dvor kvôli vývozu
stavebného odpadu. Predstavil ponuku firmy Libra. Poslanec Ivan Juríček sa pýtal, či sa bude
vážiť aj vývoz TKO.
Uznesenie č. 121/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0

OZ schválilo kúpu váh na zberný dvor v sume 4000€ a finančná komisia vyberie uchádzača
výberovým konaním znesením č. 121/12/2020.
K bodu č. 21 - Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce
Hájske - pozemok parc. č. 145/1, 145/100 a 442/92
Starosta obce predstavil Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku
nehnuteľného majetku obce Hájske.
Uznesenie č. 122/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo:
a) Na základe § 9 ods. 2 písm. a) a b) zák SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nižšie uvedených nehnuteľností
formou obchodnej verejne súťaže:
- Parcela KN – C číslo 145/1 – TTP o výmere 5935m²
- Parcela KN – C číslo 422/92 – ostatná plocha o výmere 992m²,
v k.ú. Hájske, obec Hájske, okres Šaľa, zapísaných na LV č. 895, vedenom Okresným
úradom Šaľa, katastrálnym odborom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území
obce. Nehnuteľnosti sa predajú za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 10€/m²
(slovom desať eur za meter štvorcový)
b) znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
obce Hájske.
c) Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností uvedených v bode
a).
2. poveruje – Obecný úrad Hájske zabezpečením vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
a zverejnenie podmienok obchodnej verenej súťaže na úradnej tabuli obce Hájske
a oznámením na internetovej stránke obce www.hajske.sk a v regionálnej tlači.
3. zriaďuje – komisiu v zložení poslancov Obecného zastupiteľstva v Hájskom: Ing. Ivan
Hambalek, Peter Vlček a Ing. Marián Palkovič s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú
verejnú súťaž.
K bodu č. 22 - Súhlas s možnosťou zavedenia plynovej prípojky na súp.č. 328
Starosta obce prečítal OZ Žiadosť o schválenie pripojenia plynu od p. Márii Pilovej,
trvale bytom Hájske č. 429. Poslanec Ivan Juríček vysvetlil potrebné kroky pri vybavovaní
geometrického plánu a kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 123/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo súhlas na pripojenie plynu za splnenie tejto podmienky: odpredaj pozemku,
ktorý vznikne na základe vyhotovenia GP z parcely č. 432/9 na nehnuteľnosť so súp č. 328
za sumu 18,58m2 za podmienky zálohy v sume 1500€, ktorá sa zaplatí pri podpise zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve uznesením č. 123/12/2020.
K bodu č. 23 - Schválenie - Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku – Mário Bilo
Starosta obce prečítal OZ Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku Máriom Bilom, bytom
Hájske.
Uznesenie č. 124/12/2020

za: 0
proti: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan
Múčka, Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
zdržal sa: 0
OZ neschválilo žiadosť o prenájom časti obecného pozemku Máriovi Bilovi, na základe
podlžnosti voči obci uznesením č. 124/12/2020.
K bodu č. 24 - Zvolenie poslanca do Rady školy
Starosta obce oboznámil poslancov s Radov školy v našej základnej škole. Zástupca starostu
Peter Vlček navrhol p. poslanca Ivana Múčku do Rady školy v Hájskom.
Uznesenie č. 125/12/2020
za: 7 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Juríček,
Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ivan Múčka)
OZ schválilo poslanca Ivana Múčku do Rady školy v obci Hájske uznesením č. 125/12/2020.
K bodu č. 25 - Schválenie Cenníku za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Hájske
Starosta obce v skratke predstavil Cenník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Hájske a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Hájske
OZ preložilo Cenník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hájske do ďalšieho
zastupiteľstva.
K bodu č. 26 - Žiadosť o spolufinancovanie obnovy kostola
Starosta obce prečítal Žiadosť o spolufinancovanie obnovy kostola od Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Hájske č. 43 - správcu farnosti Mgr. Marián Antal. Zástupca starostu p. Vlček
navrhol, aby finančná komisia preverila situáciu. Poslanec Ing. Michal Vaško vysvetlil
situáciu k spolufinancovaniu obnovy kostola.
Uznesenie č. 126/12/2020
za: 8 (Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka,
Ivan Juríček, Ing. Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ poverilo finančnú komisiu na vypracovanie stanoviska k predmetnej žiadosti uznesením
č. 126/12/2020.
K bodu č. 27 - Diskusia
Zástupca starostu p. Vlček sa pýtal na hlavný kríž na cintoríne, z ktorého bolo odpadnuté .
Starosta ešte doplnil informácie ku kamerovému systému v základnej škole. Taktiež starosta
doplnil informácie o suchom poldri, nakoľko sa na obecnom úrade tento týždeň zastavili
projektanti.
Poslanec Mgr. Ing. Michal Vaško sa pýtal aká je situácia s OZ Monika. Ďalšie kroky pri tomto
procese sú riešené s právnikom.
P. Kubica sa pýtal na uloženie dlažby pred kultúrnym domom. Prečítal ponuky, ktoré ponúkal
on a ktoré si vyfakturovala firma, ktorá realizovala uloženie dlažby. Poslanec Ing. Marián
Palkovič povedal za finančnú komisiu za akých podmienok pri výberovom konaní sa urobila
dlažba pred kultúrnym domom.
P. Vlček sa pýtal na parkovanie na barine a na ulici Nová, pretože všetky autá každý parkuje
na verejnom priestranstve nie vo svojich dvoroch. Starosta povedal, že chce dať dopravné
značky ohľadom zákazu parkovania pri barine, a prijalo sa aj VZN k tejto situácii.
Starosta obce doplnil platenie daní a smetí od MRK, kde im boli urobené splátkové kalendáre.

P. Matušicová sa pýtala ohľadom Záhradkárov v Hájskom na žiadosť, ktorá bola podaná
začiatkom roka cez združenie VITIS. Čaká sa na odpoveď o Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Ďalšie kroky k tejto žiadosti neboli podniknuté.
P. Urbanová sa pýtala na parkovanie áut z boku pri kultúrnom dome a pred hlavným vchodom
na cintorín, že občania musia chodiť po ceste. Ďalej si všimla, že v centre dediny je suchý
trávnik, či sa polieva. Starosta odpovedal, že je zavlažovaný.
K bodu č. 28 - Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Jaroslav Bennár a poďakoval OZ za účasť.
V Hájskom, dňa 27.08.2020
Zapísala: Mgr. Lucia Kokeš – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Marián Palkovič ............................................
p. Mgr. Dávid Kišš

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

Jaroslav Bennár
starosta obce

