Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2015 v kultúrnom dome
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

Neprítomní: Ing. Eliška Miháliková, Ing. Marián Palkovič
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 rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a stavebné odpady
Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Hájske
Správa audítora za rok 2014
Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. Polrok 2016
Prerokovanie rozpočtu ZŠsMŠ Hájske na rok 2015
Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov na výstavbu IBV
Schválenie odmien pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra za rok 2015
Diskusia
Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
9. 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 predniesol program rokovania. OZ bolo uznášania schopné a týmto mohlo
rokovať.
Uznesenie č. 69/9/2015
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo program rokovania uznesením č. 69/9/2015.

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:6
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
– Ing. Ivan Hambalek, Mgr. Marián Vlk a Mgr. Dávid Kišš.
Uznesenie č. 70/9/2015
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
OZ prerokovalo návrh zloženia návrhovej komisie a schválilo uznesením č.70/9/2015.

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 8. zasadnutia so dňa 09.11.2015
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 rozpočtu na rok 2016

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra o prečítanie Stanoviska k rozpočtu na rok 2016.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2016.

K bodu č. 7 – Návrh rozpočtu na rok 2016

Starosta obce predniesol Návrh rozpočtu na rok 2016. Prišiel p. poslanec Jaroslav Bennár.
Uznesenie č.71/9/2015
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0
OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2016 uznesením č. 71/9/2015.

K bodu č. 8 – Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a stavebné odpady
Starosta obce predložil návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a stavebné odpady.
Uznesenie č. 72/9/2015
za: 7
proti: 0
zdržal sa:0
OZ schválilo Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a stavebné odpady uznesením č. 72/9/2015.

K bodu č. 9 – Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
Hájske
Starosta obce predložil vstup Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
Hájske
Uznesenie č. 73/9/2015
za: 7
proti:0
zdržal sa:0
OZ schválilo Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Hájske
uznesením č. 73/9/2015.

K bodu č. 10 – Správa audítora za rok 2014
Starosta obce predniesol Správu audítora za rok 2014.
OZ berie na vedomie Správu audítora za rok 2014.

K bodu č. 11 – Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra o prečítanie Správy o výsledku finančnej kontroly.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly.

K bodu č. 12 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Čanakyho o prednesenie Plánu
kontrolnej činnosti na rok 2016.
Uznesenie č. 74/9/2015
za: 6
proti:0
zdržal sa:1
OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 uznesením č.
74/9/2015.

K bodu č. 13 – Prerokovanie rozpočtu ZŠsMŠ Hájske na rok 2015
Starosta obce predniesol OZ Rozpočet ZŠsMŠ Hájske na rok 2015.
OZ berie na vedomie Prerokovanie rozpočtu ZŠsMŠ Hájske na rok 2015.

K bodu č. 14 – Schválenie zámeru na dopredaj pozemkov na výstavbu IBV
Starosta obce predložil Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov na výstavbu IBV.
Uznesenie č. 75/9/2015
za: 7
proti:0
zdržal sa:0
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.

K bodu č. 15 – Schválenie odmien pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra za
rok 2015
Starosta obce predložil Schválenie odmien pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra za rok
2015.
Uznesenie č. 76/9/2015
za: 7
proti:0
zdržal sa:0
OZ schválilo Odmeny pre poslancov podľa Zásady odmeňovania poslancov OZ a
pre hlavného kontrolóra sumou 350€ za rok 2015.

K bodu č. 16 – Diskusia
P. Laluch z Hornej Kráľovej prišiel predstaviť OZ svoj projekt – autovrakovisko (sklad
železa), ktorý by chcel v našej obci zrealizovať.
Starosta predstavil projekt - kamerový systém v obci Hájske: 3 otočných a 12 stacionárnych.
Poslanec Mgr. Dávid 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 16.12.2015
Zapísala: Mgr. Lucia Kokeš – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Michal Horňák …....….............................
p. Peter Vlček

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

