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A NA ZÁVER...

VYDALA OBEC HAŽÍN

Patrí sa poïakova�, 
- pôvodnému majite¾ovi Agrospolu p. Dušanovi 
Èarnému, ktorý bol stále nápomocný pri údržbe 
miestnych komunikácii , verejných priestranstiev, 
kosení zelene, materiálnom vybavení futbalového 
ihriska. Aj terajší majite¾ nezaostáva, bezplatne sme 
ako obec získali celý areál bývalého hospodárskeho 
dvora. Likvidáciou starých budov, odvozom železa do 
zberu  sme získali v roku 2010 pre futbalistov 1.000,-
EUR, na detské ihrisko (preliezky) 1.340,-EUR, ïalšie 
drevené prvky poskytne v novom roku p. Jankoviè 
kompenzáciou za elektrické trafo z hospodárskeho 
dvora. Èlenovia futbalového výboru zobrali taktiež 
plech, len neviem, ko¾ko financií získali jeho 
predajom. Odstránením oplotenia na spevnenej 
ploche oproti cintorínu, máme k dispozícii ve¾kú 
plochu, ktorú sme vyèistením a vybudovaním 
mostíka pripravili na parkovanie pre návštevníkov 
cintorína. V priestoroch bývalého hospodárskeho 
dvora plánujeme vybudova� kompostovisko, zberný 
dvor na separovaný odpad a klizsko. Financie už 
máme schválené v rámci projektu cezhraniènej 
spolupráce.   Taktiež priestory na vo¾noèasové 
aktivity mladých mimo miestnych komunikácii, 
keïže hitom doby sú štvorkolky, bicykle, èi pokusy 
šoférov zaèiatoèníkov, aby neohrozovali bezpeènos� 
na ceste. Pripravujeme taktiež projekt na likvidáciu 
divokej skládky, ktorá sa tu nachádza a ve¾mi dôležitú 
dohodu s Grécko-katolíckou cirkvou, ktorá je 
vlastníkom parcely, oh¾adom užívania plochy .

-        p. Antonovi Èarnému za myšlienku využi� 
túto pomoc zo strany Agrospolu
-      p. Jane Kuševovej za umožnenie umiestnenia 
oznamov v priestoroch budovy potravín, 
spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí,  
-      za výpomoc a sponzorstvo pri akciách 
manželom Horváthovým, firme RADES – Ing. 
Popoviè
- za pomoc pri odstraòovaní porúch na 
elektrickom vedení obecných budov a zriadení 
elektrickej prípojky na ihrisku p. Smo¾akovi 
Vladimírovi, 
- za pomoc pri  údržbe miestnych 
komunikácii v zimnom období, èi pri kosení 
cintorína a verejných priestranstiev p. Pirèovi  
Alexandrovi a Janovi Rosolovi, 
- za úèas� na brigáde pri upratovaní 
oddychového areálu Ing.  Martinovi Regendovi 
(zúèastnil sa ako jediný rodiè)
- p. Džadovi Miroslavovi za  bezplatne 
darovaný stacionárny bicykel do fitness  
- výboru a dozornej rade OŠK Zalužice 
Hažín B za aktívnu prácu s futbalom
- všetkým, ktorí nám pomáhali pri 
organizovaní kultúrno spoloèenských podujatí
- in memoriam Mariánovi Horváthovi za 
dlhoroènú pomoc, úprimne, jeho prítomnos� 
nám chýba. 
Hoci možno s omeškaním, všetkým pekne 
ïakujem.

Vážení obèania, snažili sme sa informova� Vás o základných problémoch, ktoré boli poèas štyroch 
rokov v našej obci riešené a tiež problémy, ktoré je potrebné rieši� do budúcna a pre ktoré sú už v 

podstate aj vytvorené podmienky. 

Dovo¾te mi, aby som poïakovala všetkým za prejavenú dôveru, èlenom Obecného zastupite¾stva za 
ich aktívnu spoluprácu, pracovníkom Obecného úradu za skvelé pracovné nasadenie .

Ing. Marianna Šimková
starostka obce
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Ako už bolo viackrát spomínané, obec nemôže zasahova� do majetko-právnych záležitostí obce. Pri riešení 
susedských sporov, èo považujem za najnepríjemnejšiu úlohu môže obec úèastníkov správneho konania len 
usmerni� a dôvies� ich k vzájomnej dohode. Je ve¾mi nepríjemné, keï pre banálny problém sa susedia 
znenávidia. Problém zatekajúcej vody a zamákania domov, no, vyriešte prírodou spôsobený a  územím daný 
problém. Musí pri tom existova� len vzájomné porozumenie a spolupráca majite¾ov nehnute¾ností. Obec 
nemá žiadne právo zasahova� do týchto záležitostí, môže iba poradi� a usmerni�. 
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