Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom, ktoré sa konalo
dňa 23. septembra 2011 v kultúrnom dome

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 8 poslanci:
p. Jaroslav Bennár, Ing. Marián Palkovič, p. Ján Popelka, p. Darina Durecová, p. Pavol Búran,
Ing. Ivan Hambalek, Bc. Michal Horňák, p. Peter Vlček

Neprítomný: Ing. Vladimír Chudáčik
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Kontrola a úprava rozpočtu
Schválenie štatútu obecnej knižnice a výpožičného poriadku
Schválenie knihovníka
Správa činnosti hlavného kontrolóra za druhý štvrťrok 2011 a plán kontrolnej činnosti
na druhý polrok 2011
10. Schválenie zníženia počtu tried v ZŠ s MŠ a zníženie počtu pedagogických
zamestnancov v ZŠ s MŠ
11. Diskusia
12. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
5. 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 prerokovalo program rokovania a schválilo
program bez zmien.

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

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení poslancov: p. Ing.
Marián Palkovič, p. Ján Popelka a p. Peter Vlček
za: 6
zdržal sa: 0
proti: 3
OZ prerokovalo návrh zloženia návrhovej komisie a schválilo.

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 4. zasadnutia OZ dňa
24.6. 2011
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení a prijalo.

K bodu č. 6 - Kontrola a úprava rozpočtu
Starosta obce predstavil kontrolu a úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu na zmeny
v rozpočte v roku 2011.
Uznesenie 39/5/2011
OZ schvaľuje kontrolu a úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu na zmeny v rozpočte
v roku 2011.

K bodu č. 7 – Schválenie štatútu obecnej knižnice a výpožičného poriadku
Starosta obce predstavil štatút obecnej knižnice a výpožičného poriadku.
P. Trubačová sa pýtala pre ZŤP na knižný výpožičný poriadok – oslobodenie od poplatku.
Uznesenie č. 40/5/2011
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schvaľuje štatút obecnej knižnice a výpožičný poriadok.

K bodu č. 8 – Schválenie knihovníka
Starosta obce predstavil žiadateľa za knihovníka Mateja Horňáka.
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Uznesenie č. 41/5/2011
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 1
OZ schvaľuje knihovníka Mateja Horňáka.

K bodu č. 9 – Správa činnosti hlavného kontrolóra za druhý štvrťrok 2011
a plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2011
Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra p. Ing. Čanakyho na prednesenie správy činnosti
za druhý štvrťrok 2011 a plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2011.
Uznesenie č. 42/5/2011
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2011.

K bodu č. 10 – Schválenie zníženia počtu tried v ZŠ s MŠ a zníženie počtu
pedagogických zamestnancov v ZŠ s MŠ
Starosta obce predstavil zníženie počtu tried v ZŠ s MŠ a z toho vyplývajúce zníženie počtu
pedagogických zamestnancov v ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 43/5/2011
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schvaľuje zníženie počtu tried v ZŠ s MŠ a zníženie počtu pedagogických zamestnancov
v ZŠ s MŠ.

K bodu č. 11 – Diskusia
OZ berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2011.
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OZ berie na vedomie:
OZ berie na vedomie rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
o zaradení ZŠ s MŠ, školským klubom detí a školskou jedálňou do jedného subjektu – ZŠ s MŠ
č. 67.
p. Ing. Ivan Hambalek podal otázku ohľadne cintorínskeho vozíka na vence a kytice pri
smútočných udalostiach. OZ to berie na vedomie.

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

V Hájskom, dňa 23.9. 2011
Zapísala: Mgr. Lucia Popelková – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p. Darina Durecová .............................................
p. Ing. Ivan Hambalek .........................................

Jozef Matušica
starosta obce
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