Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 30. júna 2016 v Kultúrnom dome.
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci:
Ing. Michal Horňák, Mgr. Janka Balážová, Ing. Ivan Hambalek Ing. Eliška Miháliková,
Ing. Marián Palkovič, Mgr. Dávid Kišš, Peter Vlček a hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky
Neprítomní: Jaroslav Bennár, Mgr. Marián Vlk
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
Schválenie záverečného účtu za rok 2015
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2016
Schválenie predĺženia kontokorentného úveru
Upozornenie prokurátora – trhovisko
Schválenie predaja pozemkov na IBV
Zámer na odpredaj nehnuteľnosti hodný osobitného zreteľa
Zámer na výstavbu nájomných bytov
Správa hlavného kontrolóra 4/2016
Návrh plánu kontrol na druhý polrok 2016
Diskusia
Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie
12. rokovanie OZ otvoril a viedol p. Jozef Matušica - 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 prečítal program rokovania. OZ bolo uznášania schopné a týmto mohlo
rokovať.
Uznesenie č. 93/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo program rokovania uznesením č. 93/12/2016.
K bodu č. 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu Mgr. Lucia Kokeš.
Za overovateľov zápisnice určil poslankyne: p. Ing. Michal Horňák a p. Peter Vlček.
za: 7
zdržal sa: 0
proti:0
OZ schválilo zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
K bodu č. 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení poslancov:
predseda – p. Ing. Ivan Hambalek, p. Mgr. Janka Balážová a p. Ing. Eliška Miháliková.

Uznesenie č. 94/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ prerokovalo návrh zloženia návrhovej komisie a schválilo uznesením č.94/12/2016.
K bodu č. 5 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia so dňa 12.05.2016
a z predchádzajúcich OZ skonštatoval, že sa priebežne plnia.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa priebežne plnia.
K bodu č. 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra p. Ing. Ladislava Čanakyho o prečítanie
Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015.
K bodu č. 7 - Schválenie záverečného účtu za rok 2015
Starosta obce predstavil Záverečný účet obce za rok 2015 v skratke.
Uznesenie č. 95/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ chválilo Záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad uznesením č. 95/12/2016.
K bodu č. 8 - Schválenie rozpočtového opatrenia č.1 na rok 2016
Starosta obce predstavil Rozpočtové opatrenie č.1 na rok 2016
Uznesenie č. 96/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ chválilo Rozpočtové opatrenie č.1 na rok 2016 uznesením č.96/12/2016.
K bodu č. 9 - Schválenie predĺženia kontokorentu
Starosta obce predstavil OZ Žiadosť o predĺženie kontokorentu.
Uznesenie č.97/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0
OZ schválilo Žiadosť o predĺženie kontokorentu vo výške 16600€ a úver bude zabezpečený
vlastnou zmenkou obce uznesením č. 97/12/2016.
K bodu č. 10 - Upozornenie prokurátora - trhovisko
Starosta obce predstavil OZ Upozornenie prokurátora - trhovisko
OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora – trhovisko.
K bodu č. 11 - Schválenie odpredaja pozemkov na IBV
Starosta obce predstavil OZ zoznam žiadateľov na odpredaj stavebných pozemkov na IBV
v časti pri bývalej Sýpke. Poslanec p. Kišš sa pýtal na dokedy sa mohli podávať žiadosti a p.
poslankyňa Miháliková sa pýtala na inžinierske siete.
Uznesenie č. 98/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0

Obecné zastupiteľstvo v obci Hájske schvaľuje na základe ustanovenia §9a ods. 1 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
stavebných pozemkov v katastrálnom území obce Hájske na IBV za kúpnu cenu
15.- €/m2 pre žiadateľov:
1. Jozef Čochráč s manž. Ing. Martina Čochráčová, rod. Takáčová obidvaja bytom
Mládežnícka 163/2, Sereď, žiadajú pozemok: parc. č. 620/14 – zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 720m².
2. Martin Búran bytom Hájske č. 250 s manž. Mgr. Petronela Búranová, rod. Búranová
bytom Hájske č. 456, žiadajú pozemok: parc. č. 620/6 – zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 719m².
3. Jana Popelková bytom Hájske č. 436 a Jozef Máčik bytom Tribečská 11, Nitra, žiadajú
o pozemok: prac. č. 620/15 – záhrada vo výmere 719m².
4. Vojtech Vagunda bytom Nad Humnami 690, Horná Kráľová a manž. Mgr. Monika
Vagundová, rod.Práznovská, bytom Záhradná 919/12 Pata, žiadajú o pozemok:
parc.č.620/16 – záhrada vo výmere 668m² a 6463/2 – ostatné plochy vo výmere 187m².
(spolu 855m²).
5. Róbert Korec, bytom Mládežnícka 965/25, 925 53 Pata, žiada o pozemok, parc.č.
620/3– záhrada vo výmere 650 m2 a 6463/1 – ostatné plochy vo výmere 216 m2
uznesením č. 92/11/2016.
K bodu č. 12 - Zámer na odpredaj nehnuteľnosti hodný osobitného zreteľa
Starosta obce predstavil OZ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti hodný osobitého zreteľa.
P. poslanec Vlček sa pýtal, či je to časovo obmedzené. P. Ing. Horňák sa pýtal na starú
zmluvu.
Uznesenie č. 99/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Hájske, obec Hájske,
na LVč.3025 a to pozemku registra C–KN, parcela č. 5303, druh pozemku orná pôda
vo výmere 31055 m², možnému investorovi za minimálnu kúpnu cenu stanovenú znaleckým
posudkom uznesením č.99/12/2016.
K bodu č. 13 - Zámer na výstavbu nájomných bytov
Starosta obce predložil návrh na možnosť výstavby obecných nájomných bytov.
Občania Trubačoví a Tóthoví sa prišli sťažovať, že nechcú výstavbu rodinných bytov pri ich
obydliach. Starosta a poslanci sa snažili vysvetliť celkovú situáciu o čo ide.
OZ berie na vedomie Návrh na možnosť výstavby obecných nájomných bytov.
K bodu č. 14 - Správa hlavného kontrolóra 4/2016
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Čanakyho o prečítanie Správy
hlavného kontrolóra 4/2016.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra 4/2016.
K bodu č. 15 - Návrh plánu kontrol na druhý polrok 2016
Starosta obce predstavil Návrh plánu hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016.
Uznesenie č. 100/12/2016
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0
OZ schválilo Návrh plánu hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016 uznesením
č.100/12/2016.

K bodu č. 16 - Diskusia
Poslanci sa pýtali na vývoz plastov cez dvojmesačné prázdniny.
Poslanec Kišš sa pýtal na Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
K bodu č. 17 - Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Jozef Matušica a poďakoval všetkým prítomným
za účasť.

V Hájskom, dňa 30.06.2016
Zapísala: Mgr. Lucia Kokeš – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Michal Horňák
p. Peter Vlček
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