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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Háj,  

konaného dňa 13.09.2021.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Starosta obce:          Július Farkas 

                           Poslanci :                Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz 

Ospravedlnení :                               Peter Katona, Ladislav Józsa,                           

Ďalší prítomní: Mgr. Eva Kovácsová hlavná kontrolórka obce, 

                                    Eva Keserűová, sam. odborná referentka úradu 

Návrh programu: 

                   
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Predaj pozemku- p. Ing. Tomáš Kapasný, Košice 

5. Schválenie rekonštrukcie-Požiarna zbrojnica 

6. Schválenie rekonštrukcie mostíka pred Klubom dôchodcov 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2 

8. Posedenie s dôchodcami 

9. Správa starostu obce 

10. Rôzne 

11. Záver                                  

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Július Farkas, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a  

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  3 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia  

Starosta obce predložil poslancom návrh programu zasadnutia na deň 13.9.2021. 

                   
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Predaj pozemku- p. Ing. Tomáš Kapasný, Košice 

5. Schválenie rekonštrukcie-Požiarna zbrojnica 

6. Schválenie rekonštrukcie mostíka pred Klubom dôchodcov 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2 

8. Posedenie s dôchodcami 

9. Správa starostu obce 

10. Rôzne 

11. Záver                                  

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz              

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      
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Uznesenie č. 20/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   schvaľuje program rokovania na deň 13.9.2021.  

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil návrh na osobu overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Sakala, Árpád Rácz, 

Zapisovateľka:                Eva Červená, 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz              

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

                                          

Uznesenie č. 21/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice na deň OZ 13.9.2021.  

 

K bodu 4. Predaj pozemku- p. Ing. Tomáš Kapasný, Košice 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že zámer na odpredaj nehnuteľnosti bol vyvesený 

a teraz už nasleduje konkrétny predaj na základe súdnoznaleckého posudku. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz  

                                         proti: 0                                                                                                                                                              

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 22/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí,  schvaľuje  

predaj  časti obecného pozemku  na LV č.1027, parc. č. 65/4 ostatná plocha  – novovytvorená  

parc. č.254/3 vo výmere 29 m 2  a časť parcely  č.19/1 vo výmere 20 m 2 na základe  

Znaleckého posudku č.151/2021 zo dňa 01.09.2021  s Ing.Marek Kandráč, Adlerova 17, 070 

22 Košice, ev.čílo 915065, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde hodný osobitný 

zreteľ je v dlhodobom užívaní pozemku žiadateľmi – nakoľko sa jedná o predzáhradku 

k rodinnému domu a vchod do dvora a to pre Ing. Tomáš Kapasný rod. Kapasný, bytom 

Vodárenská 17, 040 01 Košice a manželka Mgr. Denisa Kapasná rod. Vargovčíková, bytom 

Vodárenská 17, 040 01 Košice, za kúpnu cenu  vo výške  1 270,00 Eur.  

 

K bodu 5. Schválenie rekonštrukcie – Požiarna zbrojnica  

Starosta obce v tomto bode predložil  poslancom, návrh na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz 

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 23/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   schvaľuje rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice. 
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K bodu 6. Schválenie rekonštrukcie mostíka pred Klubom dôchodcov  

Starosta obce v tomto bode predložil poslancom návrh na rekonštrukciu mostíka pred Klubom 

dôchodcov. Starosta navrhuje aby aj tento mostík bol vyrobený z dubového dreva ako mostík 

pri obecnom dome. Firma CRH cez dotáciu v sume 500,00 EUR prispeje na výrobu mostíka, 

zvyšné náklady obec bude hradiť z vlastného rozpočtu. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz              

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 24/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   schvaľuje rekonštrukciu mostíka z dubového dreva pred Klubom 

dôchodcov. 

 

 

K bodu č.7 Rozpočtové opatrenie č. 2 

V tomto bode starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 2 na rekonštrukciu 

mostíka pred Klubom dôchodcov vo výške 3 500 Eura. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz              

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 25/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 na rekonštrukciu mostíka pred 

Klubom dôchodcov vo výške 3 500 Eura. 

 

K bodu č. 8  Posedenie s dôchodcami 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na organizovanie posedenia s dôchodcami a 

taktiež  nákup darčekov pre dôchodcov. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz              

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0    

 

Uznesenie č. 26/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p  schvaľuje organizovanie posedenia s dôchodcami a nákup darčekov pre 

dôchodcov. 

 

K bodu č.9 Správa starostu obce 

V tomto bode starosta obce predložil poslancom svoju správu: 

- Maľovanie Turistickej ubytovne 

- Výmena konzoly na vlajky + objednanie vlajok 3 ks 

- Oboznámenie poslancov o vykonaní kontroly na Správu registratúry, ktorá prebehla 

úspešne.  
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Hlasovanie:                     za:Eva Červená, Jozef Sakala, Árpád Rácz              

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 27/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   berie na vedomie správu starostu obce. 

 

 

 

K bodu č. 10. Rôzne  

V tomto bode neboli predložené žiadne návrhy ani pripomienky. 

 

 

 

K bodu č. 11.  Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

Zapísala:          Eva Červená 

 

Overovatelia:   Jozef Sakala 

               

                         Árpád Rácz      

 

                    

   

 

 

 

         Július Farkas 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


