Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2018 v kultúrnom dome
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 9 poslanci:
Ing. Ivan Hambalek, Bc. Matej Horňák, Ivan Juríček, Mgr. David Kišš, Ivan Múčka,
Ing. Marián Palkovič, Martin Popelka, Mgr. Ing. Michal Vaško, Peter Vlček
hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky
Neprítomní:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2018
5. Stanovisko HK k rozpočtu
6. Schválenie rozpočtu
7. Plán kontrol na I. polrok 2019
8. Schválenie VZN 1/2018
9. Schválenie realizácie vodozádržných opatrení v obci Hájske
10. Určenie členov rady školy
11. Plán termínov zasadnutí OcZ na rok 2019
12. Dodatok č. 2 k smernici Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
13. Diskusia
14. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadania obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol p. Jaroslav Bennár - starosta obce. V úvode privítal
prítomných poslancov a občanov obce.
K bodu č. 2 - Schválenie programu
Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania OZ.
Uznesenie č. 8/2/2018
za: 9 (Peter Vlček, Ing. Marián Palkovič, Mgr. Dávid Kišš, Ing. Ivan Hambalek,
Bc. Matej Horňák, Ivan Múčka, Martin Popelka, Mgr. Ing. Michal Vaško, Ivan Juríček)
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrh programu rokovania uznesením č. 8/2/2018 .
K bodu č. 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Máriu Vlčkovú.
Overovatelia zápisnice sú: Ivan Juríček a Mgr. David Kišš
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OcZ schválilo zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
K bodu č. 4 - Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2018
Starosta obce p. Jaroslav Bennár, predstavil poslancom obecného zastupiteľstva rozpočtové
opatrenie č. 3/2018.
Uznesenie č. 9/2/2018
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

OcZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2018, je odporučené aby ekonomická komisia
prehodnotila rozhodnutie bývalého vedenia k financovaniu prekládky elektrického stĺpa
v ulici Poštová, uznesením č. 9/2/2018.
K bodu č. 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Čanaky predložil poslancom stanovisko k rozpočtu obce.
Poslanci OcZ berú stanovisko HK na vedomie.
K bodu č. 6 - Schválenie rozpočtu
Starosta obce predstavil poslancom OcZ rozpočet na roky 2019 - 2021.
Uznesenie č. 10/2/2018
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OcZ schválilo rozpočet na rok 2019 bez výhrad uznesením č. 10/2/2018. Rozpočet na roky
2020 - 2021 OcZ berie na vedomie.
K bodu č. 7 - Plán kontrol na I. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce p. Ing. Ladislav Čanaky oboznámil poslancov OcZ s plánom kontrol
na I. polrok 2019.
OcZ berie plán kontrol na vedomie.
K bodu č. 8 - Schválenie VZN č. 1/2018
Starosta obce predložil návrh na schválenie VZN č. 1/2018 - o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok
2019.
Uznesenie č. 11/2/2018
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrh VZN č. 1/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia uznesením č. 11/2/2018.
K bodu č. 9 - Schválenie realizácie vodozádržných opatrení v obci Hájske
Starosta obce predstavil poslancom projekt realizácie vodozádržných opatrení v obci Hájske
v uliciach Ovečková a Nová. (vodná stavba)
Uznesenie č. 12/2/2018
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OcZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Realizácia
vodozádržných opatrení v obci Hájske“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40
na RO a zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu 5% zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov uznesením č. 12/2/2018.
K bodu č. 10 - Určenie členov rady školy
Starosta obce predstavil poslancom návrh na určenie členov rady školy v zložení:
Bc. Matej Horňák, Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek.
Uznesenie č. 13/2/2018
za: 9
proti: 0

zdržal sa: 0
OZ schválilo návrh na členov rady školy uznesením č. 13/2/2018.
K bodu č. 11 - Plán termínov zasadnutí OcZ na rok 2019
Starosta obce poprosil poslancov OcZ aby navrhli predbežné termíny zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2019.
Prítomní poslanci sa predbežne dohodli na stretnutiach cca každé dva mesiace (posledný
štvrtok párneho mesiaca), s tým, že sa môže termín zmeniť v prípade neodkladných okolností.
OZ berie návrh na vedomie.
K bodu č. 12 - Schválenie doplnku č. 2 k smernici Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce
Starosta obce predstavil poslancom doplnok č. 2 k smernici Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Hájske a zmenu v zložení škodovej komisie.
Predchádzajúce zloženie: Predseda - Jaroslav Bennár, člen - Ing. Marián Palkovič,
Ing. Ivan Hambalek.
Nový návrh: Predseda - Peter Vlček, člen - Ing. Marián Palkovič a Ing. Ivan Hambalek.
Uznesenie č. 14/2/2018
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OcZ schválilo doplnok č. 2 k smernici Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a teda aj návrh na členov škodovej komisie uznesením č. 14/2/2018.
K bodu č. 13 - Diskusia
Pán starosta oboznámil občanov a poslancov so zmenou členov krízového štábu v zložení:
predseda - Jaroslav Bennár, podpredseda - Peter Vlček, tajomník - Ivan Múčka,
člen - Ivan Juríček a Ing. Marián Palkovič.
Pán Kubica vystúpil s návrhom, aby obec spolupracovala s miestnymi dôchodcami, napr.
v realizácii denného stacionáru alebo klubu dôchodcov. Pán starosta oboznámil občanov,
že je k dispozícii budova miestnych záhradkárov, ktorá môže byť využívaná na podobné
účely. P. Urbanovú zaujímala budova starého obecného úradu, či podobné priestory nemôžu
byť v novej bytovke. A či sa nemôže spraviť zbierka starého šatstva v kultúrnom dome.
P. Búran sa zaujímal o budovu v Mladom Háji. P. Chudáčik Vladimír spomenul, že na starom
obecnom úrade je zložený stavebný materiál a ničí stromy.
K bodu č. 14 – Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce p. Jaroslav Bennár a poďakoval všetkým prítomným
za účasť.
V Hájskom, dňa 12.12.2018
Zapísala: Mária Vlčková - zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p.
................................
p.

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

