Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 24. februára 2020 v Zelenom dome.
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Dávid
Kišš, Ing. Marián Palkovič, Ivan Múčka, Ivan Juríček, Martin Popelka a hlavný kontrolór Ing.
Ladislav Čanaky.

Neprítomní: Bc Matej Horňák, Mgr. Ing. Michal Vaško
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie – Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019 zo dňa
18.02.2019
7. Schválenie úpravy uznesenia č. 18/3/2019 zo dňa 14.02.2019 k obstaraniu
nájomných bytov
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
9. rokovanie OZ otvoril a viedol p. Jaroslav Bennár – starosta obce. V úvode privítal
prítomných poslancov a občanov obce. Konštatoval, že na zasadnutí sa zúčastnila
nadpolovičná väčšina poslancov a OZ bolo uznášania schopné.
K bodu č. 2 – Schválenie programu
Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania OZ.
Uznesenie č. 79/9/2020
za: 7
proti:0
zdržal sa:0
OZ schválilo návrh programu s doplneným bodom rokovania uznesením č.79/9/2020.
K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Mgr. Luciu Kokeš.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Dávid Kišš a Ing. Marián Palkovič.
OZ berie na vedomie návrh na zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení poslancov: predseda
– Ing Ivan Hambael, členovia – Martin Popelka a Ivan Juríček
Uznesenie č. 80/9/2020
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrhovú komisiu uznesením č.80/9/2020.
K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 8. zasadnutia zo dňa 13.02.2020.
Konštatoval, že ostatné uznesenia sa priebežne plnia.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu č. 6 – Schválenie – Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019 zo
dňa 18.02.2019
Starosta predstavil v skratke OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019
zo dňa 18.02.2019. Poslanec Ivan Juríček sa pýtal na sankcie pri nedodržaní.
Uznesenie č. 81/9/2020
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019 zo dňa 18.02.2019
uznesením č. 81/9/2020.
K bodu č. 7 – Schválenie úpravy uznesenia č. 18/2/2019 zo dňa 14.02.2019 k obstaraniu
nájomných bytov
Starosta predstavil OZ všetky uznesenia, ktoré treba prijať ohľadne výstavby 14. nájomnej
bytovej jednotky. Taktiež vysvetlil aj finančnú situáciu okolo bytovej jednotky. Účtovníčka,
aby zaslala firme Rafix, s.r.o. o potvrdenie pohľadávky voči Obci Hájske.
Uznesenie č. 82/9/2020
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo:
1)
bod a) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom a). Nové znenie bodu a) uznesenia
č. 18/3/2019:
a)
s c h v a ľ u j e investičný zámer obce realizovať kúpu obecných nájomných bytov v
bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“, v počte 14 b.j., ktoré budú
zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a podľa požiadaviek
zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a
ktorý bude vybudovaný na pozemku registra C KN parcela č. 610/3 evidovanom na liste
vlastníctva č. 895 situovanom v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa a ktorý
bude zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovanou
architektkou Ing. Arch. Irenou Kreutzovou v kancelárii STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova
14, 917 01 Trnava a schváleným v stavebnom povolení č. S/2019/10-3 v znení rozhodnutia
zmeny výroku stavebného povolenia č. S/2019/728-2,
na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve od spoločnosti Rafix s. r. o., so sídlom: Zámocká
22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 504 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 55621/B, konajúca prostredníctvom Ing. Jozefa Šmátralu,
konateľa spoločnosti.

2)
bod b) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom b). Nové znenie bodu b) uznesenia
č. 18/3/2019:
b)
s c h v a ľ u j e investičný zámer obce realizovať kúpu súvisiacej technickej
vybavenosti k bytovému domu stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“, ktorá
podmieňuje užívanie nájomných bytov v bytovom dome v zložení :
- SO 03 - vodovodná prípojka, vodomerná šachta,
- SO 04 - kanalizačná prípojka, žumpa,
- SO 05 - plynová prípojka,

- SO 06 - elektro prípojka, vonkajšie osvetlenie,
- SO 07 - cesty, chodníky, spevnené plochy,
- SO 08 - sadové úpravy,
ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovanou
architektkou Ing. Arch. Irenou Kreutzovou v kancelárii STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova
14, 917 01 Trnava Žilina a schválenou v stavebnom povolení č. S/2019/10-3 v znení
rozhodnutia zmeny výroku stavebného povolenia č. S/2019/728-2 a č. S/2019/11-3 v znení
rozhodnutia zmeny výroku stavebného povolenia č. S/2019/729-3,
na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve od spoločnosti Rafix s. r. o., so sídlom: Zámocká
22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 504 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 55621/B, konajúca prostredníctvom Ing. Jozefa Šmátralu,
konateľa spoločnosti,
3)
bod c) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom c). Nové znenie bodu c) uznesenia
č. 18/3/2019:
c) s c h v a ľ u j e obstaranie nájomných bytov v bytovom dome stavby „Nájomný bytový
dom – 14 b.j. Hájske“, ktoré budú zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v
znení neskorších predpisov a ktorý bude vybudovaný na pozemku registra C KN parcela č.
610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895 situovanom v katastrálnom území Hájske, obec
Hájske, okres Šaľa na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve od spoločnosti Rafix s. r. o.,
so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 504 501 za cenu vo výške 892 337,40
EUR
4)
bod e) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom e). Nové znenie bodu e) uznesenia
č. 18/3/2019:
e) s c h v a ľ u j e účel, na ktorý bude žiadaná:
Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) – U413 – kúpa
nájomného bytu v bytovom dome na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s dotáciou a
úverom, v bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“, v počte 14 b.j.,
ktoré budú zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a podľa
požiadaviek zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov a ktoré budú vybudované na pozemku registra C KN parcela č. 610/3 evidovanom
na liste vlastníctva č. 895 situovanom v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa
a ktorý bude zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovanou
architektkou Ing. Arch. Irenou Kreutzovou v kancelárii STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova
14, 917 01 Trnava a schválenými v stavebnom povolení č. S/2019/10-3 v znení rozhodnutia
zmeny výroku stavebného povolenia č. S/2019/728-2,
Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) – U4113 – kúpa
verejného vodovodu na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k bytovému domu stavby
„Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“, ktorá bude vybudovaná na pozemku registra C KN
parcela č. 610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895 situovanom v katastrálnom území
Hájske, obec Hájske, okres Šaľa a ktorá bude zhotovená v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou autorizovanou architektkou Ing. Arch. Irenou Kreutzovou v
kancelárii STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava Žilina a schválenou v

stavebnom povolení č. S/2019/10-3 v znení rozhodnutia zmeny výroku stavebného povolenia
č. S/2019/728-2,
Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) – U4153 – kúpa
odstavnej plochy na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k bytovému domu stavby
„Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“, ktorá bude zhotovená na pozemku registra C KN
parcela č. 610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895 situovanom v katastrálnom území
Hájske, obec Hájske, okres Šaľa a ktorá bude zhotovená v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou autorizovanou architektkou Ing. Arch. Irenou Kreutzovou v
kancelárii STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava Žilina a schválenou v
stavebnom povolení č. S/2019/11-3 v znení rozhodnutia zmeny výroku stavebného povolenia
č. S/2019/729-3,
Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV
SR“) – kúpa nájomných bytov v bytovom dome na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
s dotáciou a úverom, v bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“, v
počte 14 b.j., ktoré budú zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v
znení neskorších predpisov a ktoré budú vybudované na pozemku registra C KN parcela č.
610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895 situovanom v katastrálnom území Hájske, obec
Hájske, okres Šaľa a ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou autorizovanou architektkou Ing. Arch. Irenou Kreutzovou v kancelárii
STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava a schválenými v stavebnom povolení
č. S/2019/10-3 v znení rozhodnutia zmeny výroku stavebného povolenia č. S/2019/728-2,
Dotácia z MDV SR – a) kúpa technickej vybavenosti na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve, SO 03 – vodovodná prípojka, vodomerná šachta, ktorá bude zhotovená na
pozemku registra C KN parcela č. 610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895 situovanom v
katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa (t.j. verejný vodovod a vodovodná
prípojka) a povolenej stavebným povolením č. S/2019/10-3 v znení rozhodnutia zmeny
výroku stavebného povolenia č. S/2019/728-2 a b) kúpa technickej vybavenosti na základe
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, SO 07 – Cesty, chodníky, spevnené plochy, ktorá bude
zhotovená na pozemku registra C KN parcela č. 610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895
situovanom v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa (t.j. odstavná plocha) a
povolenej stavebným povolením č. S/2019/11-3 v znení rozhodnutia zmeny výroku
stavebného povolenia č. S/2019/729-3, a ktorá podmieňuje užívanie nájomných bytov v
bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“,

5)
bod f) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom f). Nové znenie bodu f) uznesenia č.
18/3/2019:
f) s c h v a ľ u j e spôsob financovania kúpy obecných nájomných bytov v bytovom dome
stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“ na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
so spoločnosťou Rafix s. r. o., so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 504 501,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 55621/B,
konajúca prostredníctvom Ing. Jozefa Šmátralu, konateľa spoločnosti, nasledovne,
prostredníctvom:
úveru zo ŠFRB na kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome vo výške 70%
z obstarávacej ceny nájomného bytového domu, t.j. vo výške 624 630,00 EUR,
dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na kúpu obecných
nájomných bytov v bytovom dome vo výške 30% z obstarávacej ceny nájomného bytového
domu, t.j. vo výške 267 700,00 EUR,
vlastných zdrojov obce Hájske vo výške 7,40 EUR

6)
bod g) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom g). Nové znenie bodu g) uznesenia
č. 18/3/2019:
g)
s c h v a ľ u j e spôsob financovania kúpy súvisiacej technickej vybavenosti
podmieňujúcej užívanie nájomných bytov v bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom –
14 b.j. Hájske“ na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Rafix s. r. o., so
sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 504 501, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 55621/B, konajúca prostredníctvom Ing.
Jozefa Šmátralu, konateľa spoločnosti, nasledovne, prostredníctvom:
dotácie z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti a) SO 07 – Cesty, chodníky,
spevnené plochy, (t.j. dotácie na odstavnú plochu vo výške 5 460,00 EUR) a b) SO 03 –
vodovodná prípojka, vodomerná šachta, ( t.j. dotácie na verejný vodovod a vodovodnú
prípojku vo výške 4 490,00 EUR) spolu vo výške 9 950,00 EUR,
úveru zo ŠFRB na kúpu technickej vybavenosti a) SO 07 – Cesty, chodníky,
spevnené plochy, (t.j. úver na odstavnú plochu vo výške 5 460,00 EUR) a b) SO 03 –
vodovodná prípojka, vodomerná šachta, ( t.j. úveru na verejný vodovod vo výške 9 100,00
EUR) spolu vo výške 14 560,00 EUR,
vlastných zdrojov z rozpočtu obce Hájske na SO 03 – vodovodná prípojka,
vodomerná šachta (t.j. verejný vodovod a vodovodná prípojka), SO 04 – kanalizačná prípojka,
žumpa, SO 05 – plynová prípojka, SO 06 – elektro prípojka, vonkajšie osvetlenie a SO 07 –
cesty, chodníky, spevnené plochy vo výške 59 940,00 EUR.
7)
bod h) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom h). Nové znenie bodu h) uznesenia
č. 18/3/2019:
h) s ú h l a s í s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB
predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory z prostriedkov ŠFRB na kúpu 14
obecných nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorších predpisov v bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j.
Hájske“ na pozemku registra C KN parcela č. 610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895
situovanom v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa, vo výške 624 630,00
EUR (70% Obstarávacej ceny),
8)
bod i) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom i). Nové znenie bodu i) uznesenia č.
18/3/2019:
i) s ú h l a s í s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB
predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory z prostriedkov ŠFRB na kúpu technickej
vybavenosti na základe účelu U4103TV (SO 07 – cesty, chodníky, spevnené plochy – t.j.
odstavná plocha a SO 03 – vodovodná prípojka, vodomerná šachta - verejný vodovod) podľa
zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
podmieňujúcej užívanie nájomných bytov v bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom –
14 b.j. Hájske“ na pozemku registra C KN parcela č. 610/3 evidovanom na liste vlastníctva č.
895 situovanom v katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa, vo výške 14 560,00
EUR.

9)
bod j) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom j). Nové znenie bodu j) uznesenia č.
18/3/2019

j) s ú h l a s í s predložením žiadosti o dotáciu z MDV SR
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky na kúpu 14 obecných nájomných bytov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v bytovom dome stavby
„Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“ na pozemku registra C KN parcela č. 610/3
evidovanom na liste vlastníctva č. 895 situovanom v katastrálnom území Hájske, obec Hájske,
okres Šaľa, vo výške 267 700,00 EUR (30% Obstarávacej ceny),
10)
bod k) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom k). Nové znenie bodu k) uznesenia
č. 18/3/2019:
k) s ú h l a s í s predložením žiadosti o dotáciu z MDV SR
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky na kúpu technickej vybavenosti (SO 07 – cesty, chodníky, spevnené plochy – t.j.
odstavná plocha a SO 03 – vodovodná prípojka, vodomerná šachta – verejný vodovod a
vodovodná prípojka) podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov podmieňujúcej užívanie nájomných bytov v
bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“, ktorá bude vybudovaná na
pozemku registra C KN parcela č. 610/3 evidovanom na liste vlastníctva č. 895 situovanom v
katastrálnom území Hájske, obec Hájske, okres Šaľa, vo výške 9 950,00 EUR.

11)
bod m) uznesenia č. 18/3/2019 sa nahrádza novým bodom m). Nové znenie bodu m)
uznesenia č. 18/3/2019:
m) s ú h l a s í s prijatím záväzku obce Hájske
dodržať nájomný charakter bytov v bytovom dome stavby „Nájomný bytový dom –
14 b.j. Hájske“,
zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v bytovom dome stavby
„Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“ vrátane pozemku prislúchajúceho k jednotlivým
bytom, resp. spoluvlastníckeho podielu na pozemku (pozemok pod bytovým domom), v
prospech ŠFRB,
dodržať pri prenájme nájomných bytov v bytovom dome stavby „Nájomný bytový
dom – 14 b.j. Hájske“ ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov),
zriadiť záložné právo na dodržanie nájomného charakteru bytov v bytovom dome
stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“ v prospech Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky v zmysle § 11 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,

12)
bod n) uznesenia č. 18/3/2019 sa v celom rozsahu ruší. Body o) až s) sa nahrádzajú novým
označením n) až r).
13)
Nové znenie bodu o) uznesenia č. 18/3/2019:
o)
s c h v a ľ u j e vyčlenenie vlastných zdrojov z rozpočtu obce na spolufinancovanie
projektu stavby „Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“ vo výške 59 947,40 EUR.

14)
Nové znenie bodu r) uznesenia č. 18/3/2019:
r) s c h v a ľ u j e uzavretie dodatku č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou
Rafix s. r. o., so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 504 501, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 55621/B, konajúca
prostredníctvom Ing. Jozefa Šmátralu, konateľa spoločnosti
K bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Starosta predniesol OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 spolu s prílohami. Predseda finančnej
komisie Ing. Ivan Hambalek skontroloval predložené prílohy.
Uznesenie č. 83/9/2020
za: 7
proti:0
zdržal sa:0
OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2020 uznesením č. 83/9/2020.
K bodu č. 9 – Diskusia
Starosta skonštatoval, že Obecná zabíjačka sa podarila, občania boli spokojní. Obchod už je
v prevádzke, občania sa musia prispôsobiť cenám, sortimentu. Taktiež dnes 24.02.2020
nebola prevádzka v základnej škole, nekúrilo sa, kvôli večernému silnému vetru. Orezali sa
okolo základnej školy konáre stromov kvôli elektrickému vedeniu, budovy školy. Na novej
bytovke silný nárazový vietor zobral pár škridiel, kde na druhý deň boli odstránené škody.
Starosta oznámil OZ a občanom, že sme dostali hasičské auto, ktoré bude slávnostne
odovzdané v stredu 26.02.2020 pred KD v Hájkom v čase o 13.00hod. Na novej Škoda Fábii
(zelená) sa musí urobiť STK, KIA SPORTAGE a stará Škoda Fábia (biela) sa predajú.
K bodu č. 10 - Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Jaroslav Bennár a poďakoval všetkým prítomným za
účasť.
V Hájskom, dňa 24.02.2020
Zapísala: Mgr. Lucia Kokeš – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p. Mgr. Dávid Kišš
p. Ing. Marián Palkovič
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