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Milí spoluobčania 
 Opäť uplynul rok od chvíle, keď som sa Vám prihováral v novoročnom príhovore. Ani      
sa mi nechce veriť, že čas plynie tak rýchlo. Zdá sa mi, ako by to bolo včera, no bohužiaľ 
čas je neúprosný. 
 Rozmýšľal som o tom, aký vlastne bol uplynulý rok z pohľadu vedenia našej obce. Bol      
to určite rok náročný, rýchly, plný práce, rozhodnutí a zmien. Myslím si, že to bol pre našu 
obec rok veľmi úspešný. 
 Vy občania Hájskeho môžete posúdiť, čo sa nám za uplynulý rok podarilo urobiť pre      
skvalitnenie života v našej obci. Pevne verím, že aj v budúcom roku sa nám podarí získať z 
rôznych fondov dostatok financií, aby sme mohli realizovať projekty, ktoré budú prospešné 
pre celú našu obec. 
 Milí spoluobčania, chcem sa Vám poďakovať za všetky Vaše pripomienky, názory aj      
kritiku, ktorá nám pomáha v našej práci. Tak isto sa Vám chcem poďakovať za dobre 
odvedenú prácu na Vašich pracoviskách a vo Vašich rodinách. 
Pevne verím, že nový rok pre nás bude rovnako úspešný a v niektorých oblastiach ešte 
lepší. 
 Drahí spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám do nového roku aj v mene pracovníkov      
obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva, z celého srdca poprial hlavne veľa 
zdravia, šťastia, lásky, porozumenia, osobných ako aj pracovných úspechov. 
 Úprimne Vám ešte z celého srdca prajem, aby bol nový rok opäť o niečo lepší ako ten      
uplynulý. Jozef Matušica                                                                                                         
  starosta obce                                                                                                                                       

Úvodník 
Užite si deň navyše 

 Vážení čitatelia. Rok 2016 je tu a je      
to ten „štvrtý“ rok, čo už od čias Júlia 
Cézara znamená, že bude o deň dlhší. 
Máme teda k dispozícii o celých 24 
hodín „viac“. 29.február vychádza na 
pondelok, tak pravdepodobne bez 
ohľadu na výnimočnosť tohto dňa 
budeme robiť to isté ako iné bežné 
pracovné dni. Faktom ale je, že za tento 
rok sa toho dá stihnúť o malý kúsok viac 
ako po iné roky. Ak teda tých 24 hodín 
využijete na prácu, domácnosť, na 
pomoc blížnemu, bude to fajn. Ale ak 
jeden deň v roku strávite leňošením, 
odpočinkom, či ho venujete sami sebe, 
povedzte si, že je to ten deň „navyše“ 
a stále máte 365 dní na prácu, bežné 
povinnosti a rodinu. 
 Ozaj a viete, že od roku 1582 (v      
Uhorsku od roku 1587) platí že nie 
každý štvrtý rok je priestupný? Pápežom 
Gregorom XIII bol vtedy prijatý 
presnejší, tzv. Gregoriánsky kalendár 
a nahradil pôvodný Juliánsky (nazvaný 
podľa Júlia Cézara). Cirkvi išlo najmä 
o to, aby jarná rovnodennosť, ktorá je 
smerodajná pre určenie termínu 
Veľkonočných sviatkov, nastávala 
skutočne v deň jarnej rovnodennosti. 
A aby sa nový kalendár zosúladil so 
skutočným obehom Zeme okolo slnka, 
po 4. októbri roku 1582 nasledoval 15. 
október 1582. Na rozdiel od pôvodného 
Juliánskeho kalendára, sú v tom našom 
roky na začiatkoch storočí prestupné len 
v tom prípade, ak sú deliteľné 400. Preto 
napríklad rok 1900 prestupný nebol, 
ani rok 2100 nebude, ale rok 2000 
prestupný bol. Touto úpravou sa dosiahla 
presnosť kalendára s odchýlkou 1 deň za 
3300 rokov a to je viac ako postačujúce. 
Pravoslávna cirkev dodnes Gregoriánsky 
kalendár neprijala a preto slávi cirkevné 
sviatky podľa pôvodného Juliánskeho, 
ktorého odchýlka od skutočnosti dnes 
predstavuje až 13 dní.  
 Prajeme vám, aby sa vám tento rok      
podarilo stráviť ten „deň navyše“ 
plnohodnotne, tvorivo a príjemne. 
A nemusí to byť presne 29.februára. 

Redakcia obecných novín 

Oficiálne otvorenie multifunkčného ihriska 

 Multifunkčné ihrisko bolo pre športuchtivých občanov v Hájskom dlho nesplneným      
a nesplniteľným  snom. Väčšina obcí v našom okolí už takéto ihrisko mala, niektoré 
dokonca viac, ale nám sa možnosti vybudovania univerzálnej športovej plochy stále akosi 
vyhýbali a zaplatenie ihriska z vlastného obecného rozpočtu bolo, vzhľadom na výšku 
investície, nereálne. 
 V druhej polovici roka 2015 sa naskytla príležitosť využiť nenávratný príspevok, ktorý      
bol na tieto účely uvoľnený z rezervného fondu Predsedu vlády Slovenskej Republiky. 

pokračovanie na strane 5



Výňatok z 9. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 16.12. 2015 v KD v Hájskom

Výňatok z 8. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 09.11. 2015 v KD v Hájskom

Výňatok zo 7. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 28.09. 2015 v KD v Hájskom
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili 9 poslanci: 
Ing. Marián Palkovič, Ing. Michal Horňák, 
Mgr. Dávid Kišš, Jaroslav Bennár, Ing. 
Eliška Miháliková, Mgr. Janka Balážová, 
Peter Vlček,  Ing. Ivan Hambalek, Mgr. 
Marián Vlk   

K bodu č. 1 – Schválenie komunitného 
plánu sociálnych služieb obce Hájske 
2014-2020 
Starosta obce v určitých bodoch predstavil 
Komunitný plán sociálnych služieb obce 
Hájske 2014-2020, ktorý podľa zákona 
musí mať každá obec. Komunitný plán 
sociálnych  služieb obce na roky 
2014-2020 OZ schválilo uznesením č. 
66/8/2015. Taktiež je k nahliadnutiu na OÚ 
a zverejnení na www.hajske.sk. 

K bodu č. 3 – Návrh schválenia 
preklenovacieho úveru na rekonštrukciu 
VO 

Starosta obce predložil návrh schválenia 
preklenovacieho úveru na rekonštrukciu 
VO (verejného osvetlenia). a, preklenovací 
úver na predfinancovanie NFP vo výške 
226754,13€, ktorý bude zabezpečený 
zmenkou na rekonštrukciu VO na dobu 
jedného roka  
b, taktiež stanovisko hlavného kotrolóra 
Ing. Ladislava Čanakyho musí byť 
doložení k preklenovaciemu úveru  
a schválení uznesením č. 67/8/2015. 
  

K bodu č. 4 – Schválenie vstupu do  
ponitrianskeho združenia obcí pre 
separovaný zber odpadu 
S tarosta obce predlož i l vs tup do 
ponitrianskeho združenia obcí (PZO) pre 
separovaný zber odpadu, kde OZ schválilo 
a, Zapojenie sa obce Hájske do projektu – 
Separovaný zber a nakladanie  biologicky 
zložiteľnými odpadmi – od 1.1.2015 

b, 5%-tné spolufinancovanie projektu vo 
výške 6,59 Eur / obyvateľa. Pre výpočet 
budú použité údaje Štatisktického úradu 
SR k 31.12.2014. 
 Vstup do ponitrianskeho združenia obcí 
(PZO) pre separovaný zber odpadu 
uznesením č. 68/8/2015. 

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 8 poslanci: 
Ing. Marián Palkovič, Ing. Michal Horňák, Mgr. Dávid Kišš, 
Jaroslav Bennár, Ing. Eliška Miháliková, Mgr. Janka Balážová, 
Peter Vlček,  Ing. Ivan Hambalek  a hlavný kontrolór Ing. 
Ladislav Čanaky 
K bodu č. 1 – Žiadosť o prerokovanie umiestnenia stavby 
a zriadenia vecného bremena 
Starosta obce predstavil aj spolu s prílohami Žiadosť 
o prerokovanie umiestnenia stavby a zriadenia vecného bremena, 
ktorú podala Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava. OZ 
prijalo uznesenie k umiestneniu stavby a zriadenia vecného 
bremena s odplatou podľa znaleckého posudku vyhotoveného po 
realizácii stavby, pre potreby umiestnenia el. zariadení 
a rozvodov, kt. sú plánované v rámci pripravovanej stavby: 
NA_Hájske-VN 1031, VNV, VNK uznesením č. 59/7/2015. 
K bodu č. 2 – Odkúpenie pozemkov v katastri Hájske lokalita 
Mladý Háj  
Starosta obce predniesol Zámer na odkúpenie pozemkov od obce 
Báb - parcely, kt. sa nachádzajú v k. ú. Hájske v časti Mladý Háj 
a sú dlhodobo užívané ako miestna komunikácia.  
OZ schválilo zámer predaja pozemkov obci Hájske evidovaných 
na Okresnom úrade v Šali – Katastrálny odbor území obce Hájske 
uvedených na: 

• LV č. 2254, parcely reg. ,,E“ parc. č. 1962 o výmere 
719m² ostatné plochy, parcela č. 2310 o výmere 566m², 
ostatné plochy a 

• LV č. 1070, parcely reg. ,,C“ parc. č. 1091/48 o výmere 
405m² zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 1905/5 
o výmere 503m², orná pôda 

• Kúpna cena:1,00€ uznesením č. 60/7/2015. 
K bodu č. 3 – Schválenie žiadosti o nenávratnú finančnú 
pomoc NFP na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 
v k.ú. Hájske 
Starosta obce predložil návrh na podanie žiadosti o nenávratnú 
finančnú pomoc NFP na vybudovanie spoločných zariadení 
a opatrení v k.ú. Hájske.  
OZ schválilo návrh o nenávratnú finančnú pomoc NFP na 
vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v k.ú. Hájske - 
Rekonštrukcia ciest – Mladý Háj a cesta smerom na Jarok 
uznesením č. 61/7/2015. 
K bodu č. 4 – Schválenie dofinancovania multifunkčného 
ihriska z vlastných zdrojov podľa projektu 
Starosta obce predložil dofinancovanie multifunkčného ihriska 
z vlastných zdrojov podľa projektu. 
OZ schválilo dofinancovanie multifunkčného ihriska z vlastných 
zdrojov podľa projektu uznesením č. 62/7/2015. 
K bodu č. 6 – Schválenie návratných zdrojov financovania 
Starosta obce predniesol Schválenie návratných zdrojov 
financovania. Poslanec Vlček sa pýtal, čo bráni so začatím 
výmeny verejného osvetlenia. 
OZ schválilo návratné zdroje financovania – úver vo výške 
35 000,00€ na dofinancovanie projektov, ktoré obec musí 
dofinancovať z vlastných zdrojov ako spoluúčasť uznesením č. 
63/7/2015. Úver bude zabezpečený zmenkou

Zasadnutia OZ sa zúčastnili 7 poslanci: 
Ing. Michal Horňák, Mgr. Dávid Kišš, Jaroslav Bennár,  Mgr. 
Janka Balážová, Peter Vlček,  Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Marián 
Vlk   

K bodu č. 2 – Návrh rozpočtu na rok 2016  
OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2016 s malými zmenami 
uznesením č. 71/9/2015. 

K bodu č. 3 – Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady 
OZ schválilo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a stavebné odpady uznesením č. 72/9/2015, 
kde zmena nastala iba v poplatku za TKO. Účinnosť nadobúda 
01.01.2016. 

pokračovanie na strane 3 

Vzdanie sa mandátu a odmien 
poslanca 

Dňom 5.11.2015 sa Mgr. Marián 
Kadlečík vzdáva mandátu poslanca 
Obecného zastupiteľstva a odmien 

poslanca. Uvoľnený mandát obsadil 
Mgr. Marián Vlk 9.11.2015 zložením 

sľubu poslanca na 8. zasadaní 
obecného zastupiteľstva.

http://www.hajske.sk
http://www.hajske.sk
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Koncom roka 2015 sa stala naša obec členom Ponitrianskeho 
združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Čo je 
Ponitrianske združenie obcí (PZO) pre separovaný zber 
a nakladanie s odpadmi? Vzniklo v roku 2005, ako záujmové 
združenie právnických osôb. Predmetom činnosti združenia je 
dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na 
území obcí, ktoré sú členmi združenia. Združenie momentálne 
pozostáva zo 65 členských obcí Nitrianskeho kraja.  

Separovaný zber znamená, že nepotrebnú vyhodenú vec 
nepovažujeme za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je 
možné recyklovať – znovu použiť. Každý človek denne 
vyprodukuje určité množstvo odpadu. Väčšinu odpadu vie PZO 
už dnes využiť ako tzv. druhotnú surovinu. V procese recyklácie 
vznikajú z pôvodných odpadov nové veci. 

Každá domácnosť aspoň s jedným občanom prihlásením na 
trvalý pobyt v obci Hájske obdržala:  

• zmluvu 
• Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného 

odpadu v roku 2016 
• Tri farebne odlišné smetné nádoby (modrý – papier, žltý – 

plasty a kovové obaly, hnedý – BIO odpad)  s čipom 
Teraz trochu k vysvetlivkám: 
Veľkoobjemový odpad sa berie iba v dvoch termínoch – 

07.05.2016 a 05.11.2016 (matrace, radiátory, nábytok...). 

Papier sa odváža vo vyznačených termínoch modrou farbou – 
raz za mesiac (noviny, časopisy, zakladače, kartóny, letáky, listy, 
obálky...). 

BIO odpad sa odváža vo vyznačených termínoch hnedou 
farbou – dva až 3x za mesiac (zbytky ovocia a zeleniny, použitá 
papierová vreckovka a servítok, usadenina z kávy, lístie, čajové 
vrecko, vata, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené ovocím, 
maslom, džemom...) 

Plasty a kovové obaly sa odvážajú raz za mesiac vyznačené 
so žltou farbou (umyté konzervy od rýb, mäsa - kvôli ženám ktoré 
triedia ten odpad, plechovky od nápojov, obaly od mlieka, džúsov, 
obaly od aviváží, šampónov, tégliky od jogurtov, vedrá, koše, 
prepravky, obalové fólie...) 

Komunálny zbytkový odpad sa odváža každý druhý štvrtok 
(nie v utorok, ako sme boli zvyknutí) a je vyznačený čiernou 
farbou  

Elektro + NO sa odváža iba dvakrát do roka – 30.04.2016 
a 22.12.2016. Elektroodpad je potrebné priniesť do zadu na dvor 
obecného úradu (patrí sem, všetko čo má elektrický kábel – 
pračka, stolný počítač, ohrievač, žehlička, TV prijímač, fén, 
kanvica, hriankovač,... NO: 

N – nebezpečné odpady – ktorý svojimi vlastnosťami – 
výbušnosťou, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou, infekčnosťou 
je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva. 

O – ostatné odpady – 
ktorý nevykazuje žiadnu 
z v l a s t n o s t í 
nebezpečného odpadu 
( s t a v e b n ú h l u š i n u , 
s l a m a , 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y 
odpad) . Komunálny 
o d p a d p a t r í m e d z i 
ostatné odpady. 

O bča n i a , a k m á t e 
akékoľvek problémy 
a otázky so smetnými 
nádobami a triedením 
odpadu, volajte na 
i n f o - l i n k u : 
+421 915 494 145. Obec 
H á j s k e j e i b a 
d o r u č o v a t e ľ o m 
s m e t n ý c h n á d o b . 
Ď a k u j e m e z a 
pochopenie. 

OcÚ

pokračovanie zo strany 2 
K bodu č. 4 – Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov 
na území obce Hájske 
Starosta obce predložil Návrh VZN o umiestňovaní volebných 
plagátov na území obce Hájske, ktoré OZ schválilo uznesením č. 
73/9/2015, keďže sa blížia Voľby do NR SR dňa 05.03.2016. 

K bodu č. 7 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
1. polrok 2016 
Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra Ing. Ladislava 
Čanakyho o prednesenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 
2016, ktorý OZ schválilo uznesením č. 74/9/2015. 

K bodu č. 9 – Schválenie zámeru na dopredaj pozemkov na 
výstavbu IBV 
OZ schválilo zámer predaja nehnuteľného majetku obce Hájske 
priamym predajom: 

LVč.895: p.č.620/2 vo výmere 132m² - záhrady 
                p.č. 620/3 vo výmere 1828 m² - záhrady 
                p.č. 620/6 vo výmere 1484 m² - zastavané plochy 
a nádvoria 
LVč.1381: p.č. 620/5 /E/ vo výmere 349 m² - zastavané plochy 
a nádvoria 
LVč.3025: p.č. 6463 vo výmere 403 m² - ostatné plochy 
Uznesením č. 75/9/2015. Parcely sa nachádzajú po pravej strane 
v ulici smerom na bývalé družstvo, ktoré sú vyčlenené na IBV 
(individuálnu bytovú výstavbu). 

K bodu č. 10 – Schválenie odmien pre poslancov OZ 
a hlavného kontrolóra za rok 2015 
OZ schválilo uznesením č. 76/9/2015 Odmeny pre poslancov OZ 
a hlavného kontrolóra za rok 2015 podľa platných Zásad 
vyplácania odmien.

,,Nový rozpis odpadu v obci Hájske“
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 Už v týchto dňoch preberajú obce a mestá daňové priznania k      
dani z nehnuteľností. Musia ho podávať všetci starí aj noví 
majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo 
ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v 
predchádzajúcom roku. Posledným termínom na jeho podanie je 
1. február. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku ho musí podať  
obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. 

Kto musí podať priznanie 

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva na 
základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v 

tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom 
nehnuteľností. 
Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo 
právnické osoby, ak v priebehu roku 2015: 
•nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2016 sú zapísaní 
v katastri nehnuteľností, 

•predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2016 už nie sú zapísaní v 
katastri nehnuteľností, 

•nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv 
na vyrúbenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov). 

OcÚ

Daňové príjmy 
podielové dane 304 855 €                            
daň z pozemkov 43 438 €                            
daň zo stavieb 8 216 €                                  
daň z bytov 57 €                                           
za psa 938 €                                                  
za nevýherné hracie automaty 5 000 €         
za užívanie verej. priestranstva 1 100 €       
za komunálny odpad a DSO 21 937 €         
Nedaňové príjmy 
z prenajatých pozemkov 2 700 €                 
za hrobové miesto 3 325 €                           
z prenajatých budov 1 500 €                        
nájom - pošta 600 €                                      
z prenajatých strojov, prístrojov 100 €         
administratívne poplatky 3 500 €                 
z recyklačného fondu 206 €                         
za predaj, výr., tov., služieb 1 600 €             
za relácie v miestnom rozhlase 800 €          
za ošetrovanie 1 000 €                                  
za nájomné bytovka ŠFRB 9 852 €              
za voda bytovka ŠFRB 500 €                       
za stravné 4 000 €                                        
Úrok z vkladov 25 €                                     
Tuzemské bežné granty a transfery 
na základnú školu 225 752 €                        
na životné prostredie 123 €                          
na stav. úrad a PK 1 275 €                            
na matriku 1 865 €                                       
na trvalý pobyt 432 €                                   

Spolu príjmy 644 696 €                             

plyn ŠK 500 €                                              
voda ŠK 100 €                                              
kosačky ŠK 300 €                                        
dotácia pre ŠK 5 000 €                                 
Kultúrny dom 
elektrická energia 1 500 €                            
plyn 1 500 €                                                 
voda 300 €                                                    
všeobecný materiál 800 €                             
knihy do knižnice 500 €                               
príkazná zmluva knižnica 100 €                  
údržba 600 €                                                 
Kultúra 
ostatné kultúrne podujatia 5 000 €               
slovenská jednota dôchodcov 1 400 €         
FS Kepeždanka(vrátane detí) 1 700 €          
poľovnícke združenie JARČ 700 €              
záhradkári 700 €                                           
Dom smútku 
elektrická energia 400 €                               
voda 250 €                                                    
údržba 200 €                                                 
všeobecné služby 500 €                               
Opatrovateľská služba                              
tarifa, náhrady 5 000 €                                 
poistné 1 900 €                                             
Jednorázová sociálna výpomoc 2 500 €    
Materská škola 
telefón, poštovné 200 €                                
všeobecný materiál 200 €                             
knihy, časopisy, uč. pomôcky 50 €              
originálne kompetencie 80 000 €                 
Základná škola 
interiérové vybavenie 1 099 €                      
knihy, časopisy a uč. pomôcky 400 €          
nájomné za pozemok ZŠ 730 €                    
prenesené kompetencie 225 752 €               
Kapitálové výdavky 
nákup pozemkov 18 000 €                           
nákup pozemkov - vodáreň 9 000 €             
rekonštrukcia KD 10 000 €                          
kamerový systém 5 000 €                            
Finančné operácie 
splátka istiny z termin. úveru 3 319 €          
splátka istiny z termin. úveru 32 718 €        
splátka istiny z ŠFRB - bytovka 5 257 €      

Obec - Výdavky verejnej správy 
OcÚ - tarifa, náhrady 85 000 €                    
OcÚ - poistenie 32 000 €                             
elektrická energia 5 000 €                            
plyn 6 000 €                                                 
voda 1 000 €                                                 
poštové a telekom. služby 5 000 €               
výpočtová technika 500 €                            
prevádzkové stoje a prístroje 1 000 €          
všeobecný materiál 5 500 €                          
knihy, časopisy, noviny 1 000 €                   
prac. odevy a pomôcky 340 €                      
software a licencie 1 000 €                           
kosačky, píly - palivo, oprava 3 500 €         
reprezentačné 1 000 €                                  
palivo, mazivá, oleje 4 000 €                       
servis, údržba a opravy 3 000 €                   
poistenie vozidiel 1 000 €                            
karty, známky, poplatky 310 €                     
údržba výpočtovej techniky 1 000 €            
údržba strojov, prístr. a zariaď. 1 000 €       
údržba budov 1 000 €                                   
včeobecné služby 6 000 €                            
stravovanie  700 €                                        
poistenie budov, majetku, zamest. 700 €     
prídel do sociálneho fondu 600 €                 
kolkové známky 100 €                                 
odmena poslancom OZ 6 000 €                   
OcÚ dohody 6 000 €                                    
auditorské služby 2 000 €                            
členské príspevky 840 €                               
Školenie, kurzy, semináre 1 500 €               
bankové poplatky 1 000 €                            
splácanie úverov v banke 1 000 €                
splácanie úrokov ŠFRB 1 823 €                   
dalšie poplatky pri úvere 100 €                    
provízie 100 €                                              
Ochrana pred požiarmi 
elektrická energia 300 €                               
údržba budovy HZ 100 €                             
Nakladanie z odpadmi 24 000 €                
Verejné osvetlenie 
elektrická energia 10 000 €                          
dohoda 280 €                                                
Šport 
elektrická energia ŠK 1 500 €                     

Kapitálové príjmy 
predaj pozemkov 50 000 €                          

Bežné príjmy 644 696 €                                       
Kapitálové príjmy 50 000 €                                 
Finančné operácie - príjmy 0 €                             
Príjmy celkom 694 696 €                                   

Bežné výdavky 563 674 €                                    
Kapitálové výdavky 42 000 €                               
Finančné operácie - výdavky 41 295 €                 
Výdavky celkom 646 969 €                                

Nezabudnite

Rozpočet na rok 2016

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4138&pr=0.01&w_id=507&tstamp=1452517999&pid=817&cd=7e2458931b2057ea2dd5d316636ac08a
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4138&pr=0.01&w_id=507&tstamp=1452517999&pid=817&cd=7e2458931b2057ea2dd5d316636ac08a
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 Obecné zastupiteľstvo urýchlene schválilo zámer realizácie      
výstavby a v uznesení súhlasilo aj s investovaním vlastných 
prostriedkov z rozpočtu vo výške 20 tisíc € na kapitálové 
výdavky pri realizácii pozemkovej a stavebnej prípravy pre 
montáž multifunkčného ihriska. Na jeho umiestnenie nemalo 
obecné zastupiteľstvo veľa možností. Prakticky jedinou 
alternatívou sa stal areál futbalového štadióna, kde bol nielen 
zodpovedajúci priestor pre stavbu, ale umelá plocha môže slúžiť 
na tréningové účely pre futbalistov. Pozemky v areáli základnej 
školy bohužiaľ nie sú vo vlastníctve obce, a napriek tomu že 
škole by multifunkčné ihrisko čiastočne nahradilo chýbajúcu 
telocvičňu, jeho vybudovanie v blízkosti budovy školy nebolo 
možné. 
 So svojou žiadosťou o finančný príspevok sme uspeli a na      
obecný účet nám z úradu pribudlo 40 tis. eur účelovo viazaných 
na vybudovanie multifunkčného ihriska. Na výjazdovom zasadaní 
vlády Slovenskej republiky v Nitre, ktorého sa starosta obce Jozef 
Matušica zúčastnil, sme od predsedu vlády Roberta Fica na 
financovanie stavebných a pozemných prác dostali ďalších 18 
tisíc €, čím sa prakticky všetky náklady spojené s výstavbou 
pokryli z nenávratných zdrojov a obecný rozpočet nebol zaťažený 
ani jediným eurom.  
 Za takto štedrý finančný dar sa, bez ohľadu na politickú      
príslušnosť a stranícku funkciu darcu, patrí poďakovať, a to 
najlepšie osobne. Preto sme si pána premiéra do Hájskeho 
dovolili pozvať na oficiálne otvorenie ihriska. Vo svojom 
nabitom, už mierne predvolebnom programe si pán premiér 
Robert Fico našiel pár hodín čas a dňa 12. decembra 2015 
osobne, spolu so starostom obce Jozefom Matušicom, slávnostne 

prestrihli symbolickú pásku a po krátkom ďakovnom príhovore 
pána starostu sa zúčastneným občanom prihovoril aj predseda 
vlády Slovenskej republiky. Vo svojom príhovore vyzdvihol 
potrebu budovania športovísk tohto typu a deklaroval zámer 
vlády naďalej podporovať ich výstavbu, pochválil inštaláciu 
umelého osvetlenia, ktoré bolo zriadené pri novej športovej 
ploche v rámci výstavby a pridal niekoľko povzbudivých slov pre 
samosprávu obce. Po krátkom občerstvení a milom, veľmi 
srdečnom speváckom vystúpení folklórnej skupiny Kepeždanka 
a detského súboru Hájčatá, sa rozlúčil. Jeho návšteva zanechala 
dobrý dojem aj u ľudí, ktorí nie sú zrovna priaznivcami jeho 
politiky a ani jeho voličmi. Nakoniec, návšteva premiéra v obci 
nie je bežná udalosť a Robert Fico bol tým prvým predsedom 
vlády, ktorý oficiálne navštívil Hájske. Aj za to mu patrí vďaka. 
 Nové multifunkčné ihrisko nie je žiadny „lacnejší variant“.      
Má rozmery 33 x 18 m (594m2), mantinely, umelé osvetlenie, 
sieťové oplotenie, futbalové bránky. Povrch tvorí špeciálny umelý 
trávnik od firmy Juta a.s. (ČR), rokmi overený u mnohých 
zákazníkov v SR aj v zahraničí. Okrem futbalu je alternatívne 
možné ihrisko použiť aj na iné druhy športov. Po osadení stĺpikov 
stredovej siete napríklad na volejbal, nohejbal, tenis a podobne. 
Pochopiteľne je dostupné všetkým občanom a ak máte záujem ho 
využiť, kľúče od areálu futbalového ihriska sú u správcu. 
Samozrejme je nutné dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska, 
aby mohlo slúžiť naozaj všetkým a čo najdlhšie. 
 Vybudovali sme niečo, čo dúfajme, budú využívať mnohí      
a často. Za prispenia vlády, aktivity starostu, z iniciatívy 
poslancov, ale hlavne vďaka Bohu, myslené obrazne i doslova. 

Marián Palkovič

 Celý december, doslova až do      
posledných dní minulého roku, prebiehala 
v našej obci výmena starých svietidiel 
verejného osvetlenia za nové, moderné 
LED svietidlá. Pochopiteľne pre takú 
rozsiahlu rekonštrukciu osvetľovacej 
sústavy v celkovom objeme viac ako 220 
tisíc Eur bolo viacero dôvodov. V prvom 

rade to bol nevyhovujúci technický stav 
starých osvetľovacích telies. Nutnosť 
častej výmeny a výpadky celých vetiev 
verejného osvetlenia, výrazne zvyšovali 
náklady na jeho prevádzku a neprispievali 
k bezpečnosti v nočných uliciach. Ani 
spotreba elektrickej energie nezodpovedala 
možnos t iam dnešných moderných 

technológií a napriek tomu, že sa zväčša 
jednalo o žiarivkové svietidlá s nízkou 
spotrebou, ani požiadavkám ekologického 
zmýšľania. No a v neposlednom rade, 
svietivosť, čiže svetelný výkon, zďaleka 
nepostačoval na dostatočné osvetlenie ulíc.  

pokračovanie na strane 6

Svietime viac, intenzívnejšie a ... lacnejšie
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 T é m o u r e k o n š t r u k c i e c e l e j      
o s v e t ľo v a c e j s ú s t a v y s a o b e c n é 
zastupiteľstvo zaoberalo už dávnejšie, ešte 
v predchádzajúcom volebnom období. 
Bola vykonaná svetelno technická štúdia 
a po zohľadnení špecifík obce bol 
pr ipravený p ro jek t rekonš t rukc ie 
v e r e j n é h o o s v e t l e n i a . Z v ažo v a l i 
a vyhodnocovali sa viaceré projekty 
ponúkané rôznymi spoločnosťami. 
Väčšina ale vyžadovala dlhú zmluvnú 
zav iazanosť a povinnosť p la t i eb 
lízingových splátok, alebo financovanie 
rekonštrukcie z vlastného rozpočtu 
a návratných zdrojov, čo nie celkom 
v y h o v o v a l o n a š i m p o ž i a d a v k á m 
a možnostiam.  

 Najvhodnejšia príležitosť na čo      
najlepšie prefinancovanie projektu 
takéhoto rozsahu prišla, ako inak, 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
M i n i s t e r s t v o h o s p o d á r s t v a S R , 
z prostriedkov tohto fondu vyhlásilo 
výzvu na podávanie projektov v rámci 
o p e r a č n é h o p r o g r a m u 
„Konkurencieschopnosť a Hospodársky 
rast“. Obec Hájske podala projekt, ktorý 
b o l ú s p e šn e v y h o d n o t e ný a n a 
rekonštrukciu VO sme získali nenávratnú 
dotáciu s 5% spoluúčasťou z vlastných 
zdrojov obce. Celková suma diela bola 
233 tis. Eur. Z toho viac ako 218 tis. Eur 
sú oprávnené náklady, ktoré budú 
p r e p l a t e n é z E u r ó p s k e h o f o n d u 
regionálneho rozvoja. Ďalších 3,5 tis. Eur 
neoprávnených nákladov, 5% spoluúčasť 
(11,5 tis. Eur) a náklady spojené s 
verejným obstarávaním, spracovaním 
a podaním žiadosti a vypracovaním 
miestnych prevádzkových predpisov 

(celkovo vo výške 11 tis. Eur) predstavujú 
sumu, k to rú mus í obec zap la t iť 
z vlastných zdrojov. Na tento účel 
schválilo obecné zastupiteľstvo ešte v júni 
minulého roka úver vo výške 35 tis. Eur 
s úrokom 1,4% a splatnosťou 4 roky. 

 D o d á v a t e ľ o m m a t e r i á l u      
a rekonštrukčných prác bola verejným 
obstarávaním vybraná firma Rafix, s.r.o. 
z Bratislavy. Nové verejné osvetlenie musí 
spĺňať nové technické a hygienické normy, 
preto bolo v rámci celkovej rekonštrukcie 
nielen vymenených 179 pôvodných 
svetelných bodov a zároveň doplnených 
114 nových. Osvetľovacie telesá už teda 
nie sú na každom druhom stĺpe, ale na 

každom. Z toho viac ako 220 ks má výkon 
26W, 60 ks svietidiel je 35 Wattových. 
Ďalej boli vymenené desiatky metrov 
káblov, všetky držiaky svietidiel, 3 
rozvádzače verejného osvetlenia a bol 
i n š t a l o v a n ý s y s t é m r e g u l á c i e 
a monitoringu osvetľovacej sústavy. 
Súhrnná dĺžka osvetľovaných komunikácií 
na území obce Hájske je 9,4 km vrátane 
Mladého Hája. Celkový inštalovaný 
príkon novej sústavy je 8,15 kW, čo pri 
prevádzke 9,5 hodiny denne predstavuje 
predpokladanú spotrebu 28 260 kWh. 
Doterajší príkon 12,88 kW vytváral ročnú 
spotrebu približne  44 660 kWh. Rozdiel 
medzi týmito hodnotami činí 16 404 kWh 
a vyjadrené v peniazoch je to úspora viac 
ako 2,5 tis Eur ročne, len na spotrebovanú 
energiu. Sú to samozrejme teoretické 
hodnoty, tie reálne budú o niečo vyššie. 
A sa k tomu prirátajú prostriedky ktoré už 
nebudú potrebné na údržbu a opravy 
starých svietidiel, ušetrená čiastka pokrýva 
splátky vyššie spomenutého úveru, takže 
obecný rozpočet nebude zaťažovaný jeho 
splácaním. 

 Predpokladaná ž ivo tnosť LED      
modulov je 20 – 25 rokov (100 000 
hodín). Po uplynutí tejto doby sa očakáva, 
že vyžarovaný svetelný tok klesne pod 
70% pôvodnej hodnoty a následne bude 
potrebná ich výmena. Záruka na svietidlá 
je 3 roky, na celkové dielo 5 rokov. 

 Je príjemné konštatovať, že naša obec      
získala nové, úsporné, moderné, dlhodobo 
funkčné, regulovateľné a ekologické 
osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí 
občanom okrem už spomenutej vyššej 
bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a 
úsporu finančných nákladov na prevádzku 
a samozrejme v neposlednom rade aj na 
údržbu. 

Marián Palkovič



 

 Tak v tomto duchu sa niesol lampiónový sprievod v Hájskom.      
Dňa 17.októbra 2015, keď už vonku bola tma, sme sa stretli, od 
najmladšej generácie po najstaršiu, pred kultúrnym domom. Deti, 
ale aj dospelí mali rozsvietené lampióny a išli sme spoločne v 
sprievode rozsvietiť naše ulice. Prešli sme sa po hlavných cestách 
v dedine, išli sme na školské ihrisko, kde sme vypustili balóny 
šťastia, ktoré veľmi vysoko leteli. Potom sme sa vrátili do 

kultúrneho domu, kde sa zrátali lampióny. Tento rok sa nám 
podarilo urobiť lampiónový rekord s počtom 96 lampiónov (71 
lampiónov a 25 balónov šťastia). V kultúrnom dome nás čakalo 
občerstvenie a pripravená bola diskotéka s našimi animátorkami. 
Všetkým sa nám akcia veľmi páčila a veríme, že o rok prelomíme 
magickú 100-vku. 

Ema Strigáčová, 7.trieda

Súťaž v petangu 
 V auguste 2015 som obdržala pozvánku      
od predsedníčky ZOJDS Mgr. Oťapokovej 
z Lužianok na športovú súťaž v petangu. 
Súťažiacich malo byť päť členov. Tak som 
oslovila dôchodcov v Hájskom: Anastáziu 
Matušicovú, Jaroslava Matušicu, Máriu 
Prochádzkovú, Alexandra Prochádzku 
a Annu Švihoríkovú. Všetci súhlasili 
a 25.08.2015 sa tejto súťaže po prvýkrát 
zúčastnili. 
 Na tomto podujatí boli účastníci JDS z 13      
obcí. Boli rozdelení na kategórie muži 
a ženy. Ale nás milo prekvapili a potešili. 
Naša Anna Matušicová vyhrala v kategórii 
žien 1. miesto a dostala zlatú medailu 
a krásny pohár. V kategórii mužov sa 
umiestnil na 4. mieste náš Alexander 
Prochádzka. 
 Srdečne im blahoželám a želám pevné      
zdravie a veľa elánu do ďalšieho športového 
zápolenia. Ďakujem všetkým za úspešnú 
reprezentáciu za ZOJDS Hájske a obec 
Hájske. 
    Kamila Boháčová      

 Po viacerých pokusoch to konečne      
vyšlo. V jedno popoludnie mi zazvonil 
telefón a na druhej strane sa ozval režisér 
relácie KAPURA z košického štúdia RTVS 
s ponukou na nahrávanie. Slovo dalo slovo 
a tak sme si dohodli termín a podmienky 
a začali usilovne nacvičovať. Bolo to dosť 
náročné, pretože bolo potrebné vybrať 
pásmo typické a originálne pre našu 
oblasť, dať tomu ten správny, ako sa u nás 
hovorí, „šmrnc“ a vtesnať to všetko do 
časovo ohraničeného limitu. Dni prešli ako 
voda a termín nahrávania bol pred nami. 
Keďže to bola naša prvá skúsenosť 

s televíznym štábom, väčšina z nás  si 
nevedela predstaviť náročnosť nahrávania 
či už zvuku alebo obrazu, ktoré muselo byť 
precízne zvládnuté do najmenších detailov. 
Preto sme si všetci vydýchli, keď padla, 
ako sa hovorí, posledná klapka. Všetko 
dobre dopadlo a výsledkom boli dve pásma 
Kepeždská svadba a Dožinkový oldomáš. 
Potom sme už len netrpezlivo čakali na 
premiéru. Ako prvý bol odvysielaný 
„Dožinkový oldomáš“ prezentujúci zvyky 
a tradície v Kepeždi  na konci žatvy z čias 
gazdovského hospodárenia. Myslím, že 
mal pozitívny ohlas a môžeme byť  na seba 

právom hrdí, keďže sa nám podarilo 
umiestniť na prvom mieste v tejto 
„folklórnej hitparáde“ v konkurencii 
šiestich súborov. Pásmo bolo veľmi pekné 
a bolo zaradené do výberu 12. najlepších 
v roku 2015 odvysielané teraz v januári. 
Ďakujem členom FS Kepeždanka a taktiež 
d e ťo m z D F S K e p e žd a n e čk a z a 
reprezentáciu nielen nás ako súboru, ale aj 
celej obce Hájske a teším sa na úryvok 
Kepeždskej svadby. Verím, že bude 
rovnako úspešný.  

Ivan Hambalek
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FS Kepeždanka v KAPURE

„Rozsvieťme naše ulice a urobme lampiónový rekord!“



 

 Predstavujem vám detský súbor Hájčatá, ktorý u nás v obci      
funguje od mája 2015 a tvorí ho 27 detí, chlapcov a dievčat vo 
veku 4 až 13 rokov pod mojim vedením. Venujeme sa moderným 
piesňam a tancom, folklóru, divadlu a staršie dievčatá aj 
gospelovej hudbe. Členovia súboru si sami hrajú na hudobných 
nástrojoch: akordeóne, saxofóne, klarinete, flautách a pribudol 
nám aj nový nástroj - ozembuch. 
 Náš súbor prvýkrát vystúpil pri Stavaní mája a v lete na      
Kepeždských folklórnych  slávnostiach, kde sa mladšia skupina 

predstavila s jarným pásmom hier a piesní a staršie dievčatá s 
pásmom Žatva. 
 V decembri 2015 sme sa zúčastnili, s pásmom kolied a vinšov      
s doprovodom našich hudobníkov, Vianočného jarmoku vo 
Veľkom Záluží. 
 Ďakujeme rodičom za obrovskú podporu a taktiež všetkým      
priaznivcom detského umenia. 

Janka Balážová

Mikuláš prišiel aj k nám 
 Ako každý rok aj tento rok sme    
čakali na príchod Mikuláša. Mikuláš 
medzi nás prišiel 5.decembra 2015 do 
kultúrneho domu, kde ho čakali dobré 
de t ičky. Okrem de t í Mikuláša 
netrpezlivo čakali neposlušní čerti 
a sprevádzali ho anjeli.                                       
 Čerti a anjeli spolu s DS Hájčatá     
zaspievali a zatancovali pieseň Vločka 
padá. A potom sme spoločne privolali 
Mikuláša. Mikuláš deti privítal, 
porozprával sa s nimi, odvážlivci mu 
zarecitovali, ale aj zaspievali rôzne 
básničky a pesničky. Všetky deti 
odmenil veľkými, sladkými balíčkami. 
Nakoniec nám rozsvietil vianočný 
stromček v strede dediny, ktorý sme si 
s p o l o č n e v y z d o b i l i r ô z n y m i 
vianočnými ozdobami. Bol to pekný 
deň plný zážitkov a radosti. 

Emka Strigáčová, VII. ročník

 V roku 2015 počas vianočného      
obdobia, sme sa zúčastnili aj dobročinného 
koledovania s názvom Dobrá novina. 
S Jankou Balážovou a jej manželom, ktorý 
nám hral na gitare, sme sa stretli pri 
kostole a veselo sme vykročili.  
 Ľ u d i a , k t o r í m a l i z á u j e m      
o koledovanie, sa mohli prihlasovať v 
kostole a takýmto spôsobom  nás pozvať k 
sebe. Prihlásených bolo okolo 40 rodín, čo 
bolo úplne super.  

A tak sme sa pustili do práce. Vonku bola 
celkom veľká zima a asi v polovici 
koledovania  nám začali niektoré deti 
pomaly odchádzať. Mnohí sme vydržali až 
do konca , za čo sme na seba primerane 
hrdí.  
 V každom dome sme zaspievali 2 -3      
piesne, ľudia vhodili do kasičky svoj 
príspevok, ponúkli nás koláčikmi a my 
sme pokračovali ďalej. Pri posledných 
domoch už bola tma a mnohí z nás si 

necítili prsty nielen na rukách, ale aj na 
nohách.  
Boli sme však  radi, že sme sa mohli 
zúčastniť tejto skvelej akcie a vyzbierať 
tak 494 EUR pre deti, ktoré to naozaj 
potrebujú.  
 Všetkým , ktorí ste nás k sebe pozvali a      
prispeli ste,  patrí veľké ďakujem!   ☺   

                                                                                                                             
Katka Vlčková, VIII. ročník
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Vianočná akadémia 
 Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného      
porozumenia. Vianoce nie sú len o hmotných daroch. My, žiaci 
našej  školy, sme si pripravili s pani učiteľkami  darčeky 
v podobe príjemného programu. 
 Na Vianočnú akadémiu sme sa ako vždy svedomito      
pripravovali. Naše pani učiteľky neúnavne hľadali tie najlepšie 
scénky, piesne a tančeky. 
 Týždeň pred akadémiou sme začali chodiť nacvičovať do      
KD. Bolo to náročné, no boli sme radi, že sme sa nemuseli 
učiť.  
Keď bolo všetko vyzdobené a pripravené , na poslednej skúške 
k nám prišla dosť neradostná správa. Pani učiteľky zo škôlky 
nám oznámili, že škôlkari nebudú vystupovať, lebo skoro 
všetci sú chorí. Vtedy sme vedeli, že to nebude ako 
v predchádzajúci rok.   
Na akadémii budú škôlkari chýbať... 
 Na poslednú chvíľu sa všetko zmenilo a naši škôlkari      
hrdinsky vstúpili do sály. Všetkým nám odľahlo. Pani učiteľky 
však boli napäté až do konca. 
 Program bol super a už tradičná burza sa podarila tiež. Naše      
šikovné mamičky nám a všetkým prítomným pripravili  
langoše, navarili čaj aj výbornú čokoládu. 
 Toto milé podujatie sa konalo sobotu 19. decembra 2015 v      
KULTÚRNOM DOME  v Hájskom. 
 Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť,      
zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstvom, 
ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú… 

Katka Vlčková, VIII. ročník

 Aj tento rok sa zorganizovala Vianočná      
burza kvetov, kde si ľudia mohli kupovať 
rôzne kvietky a dekoratívne predmety, 
ktoré k nám boli privezené z holandskej 
firmy, ktorá ich našej obci venovala 
sponzorsky. Všetky získané peniaze 
putovali na osobitný kostolný účet, ktorý je 
vyhradený iba na opravu kostola. 
 Ako to celé prebiehalo?      
Hneď, ako sa skončila Vianočná akadémia 
a ľudia poodchádzali domov, do práce sa 
dali niektorí dobrovoľníci a aj ja.  
 Rozložili sme stoly a uložili stoličky.      
Chlapi začali na autách voziť kvety, ktoré 
sme vykladali a aranžovali na stoly. Išlo 

nám to výborne. Keď bolo všetko 
pripravené, odišli sme domov.  
 Na druhý deň nás čakalo  veľké      
prekvapenie. Chodba bola preplnená 
čakajúcimi ľuďmi. Mali sme nacvičené 
krátke pásmo kolied na spríjemnenie 
celého popoludnia. Ochotné členky z 
Jednoty dôchodcov nám napiekli skvelé 
koláče a chlapi navarili voňavé vínko. Ako 
sme otvorili dvere, ľudia „ nabehli „  do 
sály a každý chcel nakúpiť čo najviac. 
Teda aspoň tak to z pódia KD vyzeralo.  
 Ľudia boli pobláznení myšlienkou, že      
sa im nič neujde. Zistili však, že všetkého 
je dostatok a začali si  užívať krásnu 

vianočnú atmosféru.  
 Veľkým úspechom bolo, že sa všetko      
predalo. Vyzbieralo sa  5 520 eur. Myslím, 
že je to krásne číslo, a preto by som chcela 
poďakovať všetkým zúčastneným za 
pomoc, ale aj všetkým, ktorí prispeli kúpou 
nejakej maličkosti.  
H lavne chcem poďakovať Zuzke 
Karásekovej, jej manželovi Alexovi a celej 
jej rodine, že túto burzu umožnili a takým 
milým spôsobom veľmi  pomohli našej 
dedine. 

Katka Vlčková, VIII. ročník 

Silvestrovská zábava 
 Na Silvester som sa hrozne tešila. Končí sa rok, začína ďalší a      
ja som veľmi rada, keď ho môžem stráviť medzi rodinou a 
priateľmi. Aj preto sa uskutočnila Silvestrovská zábava.  
 Prísť mohol každý, kto sa chcel príjemne zabaviť. Prípravy      
prebehli ako zvyčajne: stoly, stoličky, obrusy a poháre. Na 
občerstvenie každý priniesol niečo z domu: šaláty, chlebíčky, 
koláče a zákusky.   
 Samozrejme, že nechýbala ani tombola, v ktorej vyhral každý.      
Doma ste totiž mali zabaliť najnepotrebnejšiu vec v domácnosti a 
tú dať do tomboly.  
 Pre deti boli pripravené súťaže, tančeky , pesničky a nechýbalo      
ani karaoke.  Nielen deti, ale aj dospelí sa vytancovali do sýtosti. 
Všetci sme sa výborne zabávali. Na pamiatku sme si urobili 
spoločnú fotku.  
 A potom to konečne prišlo. Začali sme odpočítavať 10, 9, 8, 7      
… a prišiel buchot ohňostrojov a naše radostné výkriky. Všetci 
sme si začali štrngať a vinšovať šťastný nový rok.  
 O chvíľu sme už stáli vonku pripravení spustiť aj náš      
ohňostroj. To bola krása... Stáli sme vonku, všetci sme mali oči 
upreté na oblohu  a sledovali tú krásu. Potom sme sa vrátili 
dovnútra a zábava mohla pokračovať. Bavili sme sa asi do 3:00 
hod.  a veselí sme sa pobrali domov. 
 Tento Silvester bol naozaj krásny a verím, že si ho každý užil.       
 Záverom chcem všetkým zaželať šťastný nový rok, veľa 
úspechov, lásky, zdravia , síl , pokoja, pohody a šťastia. ☺ 

                                                                                                                                      
Katka Vlčková, VIII. ročník
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Udialo sa 
- privítanie Mikuláša 5.12.2015 
- otvorenie multifunkčného 

ihriska 12.12.2015 za účasti 
predsedu vlády 

Udeje sa 
- karneval 31.1. 2016 
- fašiangová zabíjačka 6.2.2016 
- parlamentné voľby 5.3.2016 v 

KD

Chválime, kritizujeme 
členky Jednoty dôchodcov za 
koláčiky k vianočnej burze 
políciu SR za dar obci - 
automobil Kia Sportage 
občanov navš tevujúcich 
obecný úrad v nestránkové 
dni

Spoločenská kronika 
(29.9 2015 - 31.12. 2015) 

Narodení: 
Matúš Chmelo č.d. 77             
Marcel Solčanský č.d. 326        

Opustili nás: 
Šarlota Hambalková 86 rokov       
Valéria Hambalková 82 rokov       
Antónia Vlčková 77 rokov            
Antónia Chudáčiková 70 rokov     
Marek Chudáčik 41 rokov            

Obecné noviny vydáva Obecný úrad Hájske. Vedúci redakčnej rady Ivan Múčka. Redakčná rada, Ing. Marián Palkovič, Mgr.            
Lucia Kokeš, Mgr. Janka Balážová. Grafická úprava Roman Múčka. Neprešlo jazykovou úpravou, Tlač JAMA v počte 470            
výtlačkov. Registračné číslo 1/2000/x.           

Príspevky prijímame písané rukou alebo e-mailom na adrese redakcia@hajske.sk. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, za pôvodnosť 
a správnosť príspevku zodpovedá autor. Uzávierka budúceho čísla bude 15.4.2016.

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou 
v Hájskom 

zorganizovalo dňa 21.11.2015 v Kultúrnom dome pre všetkých rodičov, učiteľov 
a priateľov školy KATARÍNSKU ZÁBAVU. Na hostí čakal pestrý program a 
bohatá tombola. O príjemnú zábavu sa postarala skupina Brilax. Pre školu sa na 
zábave získalo 725€. Po dohode na Rade školy boli peniaze rozdelené pre ZŠ 
500€ a 225€ pre MŠ. Touto cestou ďakujeme všetkým, čo sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o organizáciu zábavy, taktiež sponzorom, ktorí venovali do 
tomboly hodnotné ceny a v neposlednom rade hosťom za ich účasť a veríme, že 
o rok sa znovu, minimálne v takomto počte stretneme. 

Janka Balážová

Oznamy 
Obec Hájske oznamuje 
občanom, že vyhlásila – 
Zámer priameho predaja 
ma je tku obce Há j ske 
01/2016, kde ponúka na 
predaj 5 pozemkov na IBV 
( i n d i v i d u á l n u b y t o v ú 
výstavbu) pri bývalom 
družstve. Pozemky majú 
rozlohu cca 650m². Viac 
i n f o r m á c i í s p o l u s o 
zámerom priameho predaja 
– cenová ponuka spolu 
s čestným vyhlásením na 
www.hajske.sk a obecnej 
t a b u l y. U z á v i e r k a j e 
20.05.2016 do 12.00hod!

ŠK Hájske ďakuje PD 
Močenok a Ing. Ivanovi 
Hambálkovi za sponzorský 
dar - dve sady futbalových 
dresov v kombinácii farieb 
červená a biela. V týchto 
dresoch budú naše žiacke 
výbery hrať futbalovú ligu 
b e n j a m í n k o v a t i e ž 
futbalové zápasy na novom 
multifunkčnom ihrisku. 
Ešte raz ďakujeme!

Úradné hodiny 
Obecného úradu v Hájskom: 

Pondelok 
7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30 

Utorok 
nestránkový deň 

Streda 
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 

Štvrtok 
nestránkový deň 

Piatok 
7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00

Pedikúra Elstra 
Zdravotné stredisko Močenok 

Mokrá pedikúra - ošetrenie a úprava nechtov 
 - ošetrenie zarastajúcivh nechtov                              
 - ošetrenie stvrdnutej kože                              
 - ošetrenie praskliniek na koži                              
 - ošetrenie kurých ôk                              
Welness pedikúra - peeling + zábal na nohy     
 - lakovanie nechtov                                   
 - klasická masáž chodidla                                   
 - reflexná masáž chodidla                                   
   Poskytujem aj odborné poradenstvo a predaj 
prípravkov na domáce ošetrenie nôh. Ponúkam aj 
možnosť zakúpenia darčekovej poukážky a 
permanentky. Iveta Straňáková              
 0911 578 656                                  
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