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Jubilanti 2017
26. novembra 2017 sme spoločne s našimi jubilantmi roku 2017 oslávili ich krásny
sviatok. Tohto podujatia sa zúčastnili jubilanti, ktorí dosiahli 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
rokov a niekoľkí najstarší občania našej obce. Každý z oslávencov dostal na pamiatku
pamätný list a karafiát. Podujatie sa uskutočnilo vo veľmi príjemnej atmosfére a to aj vďaka
FS Zaričanka zo Stakčína.

Mikuláš
6. decembra do budovy komunitného
centra vo Veľkých Zalužiciach prišiel naše
deti obdarovať Mikuláš. Krátke video a
fotografie z tejto akcie nájdete na našej
internetovej stránke www.zaluzice.sk alebo
v tomto linku:
https://www.youtube.com/watch?v=YCfR
qC3ZxmI&feature=youtu.be

Vianočné pastorále
16. decembra sa v kultúrnom dome uskutočnili Vianočné pastorále. Vystúpili žiaci ZŠsMŠ
Zalužice a mužská spevácka folklórna skupina Čomovare z Fintíc.

33. ročník Vianočného turnaja
OBFZ Mi U-15
27. decembra sa odohral už 33. ročník
Vianočného turnaja v halovom futbale
žiakov. Zúčastnili sa ho aj naši mladí
futbalisti. V kategórií U-15 jednoznačne
zvíťazili.

Výročná schôdza SZPB
28. decembra sa uskutočnila výročná schôdza
ZO SZPB. Táto organizácia patrí medzi
najaktívnejšie v obci a tiež v rámci okresu.
Schôdze sa zúčastnil aj predseda oblastného
výboru SZPB Michalovce pán Ing. Miroslav
Prega, tajomník oblastného výboru pán Ing.
Marián Lukáč a starosta obce. Správu o
činnosti predniesol Mgr. Jozef Pižňarský predseda ZO SZPB. Potom si už členovia
posedeli v príjemnej "vianočnej" atmosfére.

Odovzdanie staveniska a začatie prác na prestavbe starej materskej školy
na nový obecný úrad
9. januára 2018 sa na obecnom úrade uskutočnilo
stretnutie, na ktorom sa „písomne“ odovzdalo
stavenisko – stará MŠ. Zúčastnili sa ho Mgr.
Gabriel Viňanský (starosta obce), Ján Macík
(konateľ - EMM STAV s.r.o – zhotoviteľ stavby),
Alexander Fedič (vedúci stavby - EMM STAV
s.r.o), Tibor Halovský (stavebný dozor - SK
DESING) a Ing. Rastislav Vojna (predseda
komisie pre výstavbu a životné prostredie). Tým
boli splnené všetky náležitosti potrebné k začatiu
prestavby bývalej materskej školy na obecný úrad.

Zábery z prestavby, ktorá si vyžiada náklady vo výške viac ako 300 tisíc €. Všetky tieto
financie sú vlastné zdroje obce - z rezervného fondu. Ukončenie prác by malo byť koncom
tohto roka.

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Mariášový turnaj

3. februára sa v telocvični ZŠ s MŠ uskutočnil
futbalový turnaj o pohár starostu obce. Súťažili 4
družstvá. Zvítazilo družstvo belasých v zložení – D.
Hospodár, M. Baran, D. Spišák, R. Dido, J. Hospodár,
M. Michalko, J. Mackulin, J. Mackulin ml. Najlepším
brankárom sa stal M. Michalko. Najlepší hráč bol R.
Balog a najlepší strelec J. Timočko. Po skončení turnaja
sa konala výročná členská schôdza OŠK Zalužice.

4. februára sa konal 13.
ročník mariášového turnaja
v „hostinci u Ľ. Kováča“.
Zúčastnilo sa ho 24 hráčov
z toho 5 domácich. Zvíťazil
Ľ. Andrejco pred D.
Terezkom a Ľ. Dolobáčom.

Parački
10. februára sa
v kultúrnom dome
konali už tradičné
„Parački“. Príjemnú
atmosféru spestrilo
vystúpenie FS Viňančan.
Samozrejme, nechýbali
ani „krepľe a holubky“.

Slovenský pohár mužov
24. februára sa v Martine uskutočni
Slovenský pohár mužov. Zúčastnilo sa ho
13 mužstiev z celého Slovenska. Medzi
nimi aj naši: P. Uličný, P. Kočiš, J. Baka a S.
Novák. Obsadili sme vynikajúce 2. miesto.

Slovenský pohár žiakov
10. marca v Zalužiciach sa súťažilo opäť
v Slovenskom pohári, ale tentokrát
v kategórií žiakov. Súťažilo 9 družstiev.
Vynikajúce 2. miesto obsadili naši
v zložení: M. Hoľan, P. Tatar a F. Baran.

Stolnotenisový turnaj
3. marca sa v kultúrnom dome uskutočnil
stolnotenisový turnaj o pohár starostu.
Zúčastnilo sa ho 12 hráčov. Konečne
poradie: 1. E. Čornej, 2. J. Lešo, 3. F.
Fedoronko, 4. Ľ. Kováč, 5. M. Michalko, 6.
R. Apiar, 7. A. Haľovský, 8. M. Capík, 9. A.
Stretavský, 10. R. Tomáš, 11. M. Danočko,
12. M. Bereš

Deň učiteľov

26. marca pri príležitosti Dňa učiteľov pozval starosta na obecný úrad bývalých pedagógov
Základnej školy s materskou školou v Zalužiciach na stretnutie, ktoré sa tradične koná pri
tejto príležitosti. Stretnutia sa zúčastňuje každý rok iná skupina pedagógov – od najstarších
(ktorí sú už na zaslúženom dôchodku) až po tých najmladších (ktorí v našej škole pôsobia
len niekoľko rokov).

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Uznesenia č. 256-278 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Zalužiciach zo dňa 26.02.2018
U. č. 259/2018 k b. č. 3 OZ Berie na vedomie Informáciu o pedagogickoorganizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchov.vzdelávacom procesu ZŠ s MŠ a o zápise a prijímaní detí do MŠ.
U. č. 260/2018 k . č. 4 OZ Schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti HK
obce za rok 2017
U. č. 269/2018 k b. č. 13 OZ Schvaľuje 1.
Dohodu o preložke plynárenského zariadenia

U. č. 261/2018 k b. č. 5 OZ Berie na vedomie Stanovisko HK k návrhu
uzatvorenú podľa ustanovenia § 269 ods. 2
rozpočtu na roky 2018-2020.
Obchodného zákonníka, ustanovenia § 81
U. č. 262/2018 k b. č. 6 OZ A) Schvaľuje Rozpočet Obce Zalužice a ZŠ zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov medzi SPP –
s MŠ na rok 2018 v tejto štruktúre:

distribúcia, a.s. a Obcou Zalužice (investor
preložky) 2. Zmluvu o zriadení vecného
bremena uzavretú podľa ust. § 151 n a nasl.
Občianskeho zákonníka (Plynové zariadenie)
medzi Obcou Zalužice (povinný z vecného
bremena) a SPP distribúcia, a.s. (oprávnený z
vecného bremena).

U. č. 270/2018 k b. č. 14 OZ Berie na vedomie
Žiadosť o úpravu finančných limitov v ŠJ. OZ
B) Berie na vedomie Viacročný rozpočet na roky 2019-2020 obce a ZŠ sa bude týmto zaoberať na ďalšom zasadnutí.

s MŠ. C) Schvaľuje Použitie rezervného fondu v sume 294.000,00 € na
U. č. 271/2018 k b. č. 14 OZ Schvaľuje
prestavbu bývalej MŠ na OcÚ
Zástupcu zriaďovateľa do stravovacej komisie:
U. č. 263/2018 k b. č. 7 OZ Berie na vedomie Informáciu o nedoplatkoch Anna Belasová

na miestnych daniach a miestnom poplatku za KO.
U. č. 264/2018 k b. č. 8 OZ A)Berie na vedomie
Rokovanie komisií OZ:
a) 15.01.2018 – Komisia pre životné prostredie a výstavbu
b) 02.02.2018 – Komisia kultúry, športu a mládeže
B) Schvaľuje Jaroslavu Medviďovú za členku komisie kultúry, športu a
mládeže.

U. č. 272/2018 k b. č. 14 OZ Schvaľuje Žiadosť
o poskytnutie sociálnej pomoci p. Ž. Chromej
v celkovej výške 270,00 €

U. č. 273/2018 k b. č. 14 OZ Schvaľuje
Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce: a) OŠK
Zalužice 8.500,00 € b) TJ NK 3.500,00 € c)
Rímskokatolícka farnosť Zalužice 1.000,00 €
d) Gréckokatolícka farnosť Zalužice 1.000,00
U. č. 265/2018 k b. č. 9 OZ Schvaľuje VZN č. 2/2018 o určení výšky € e) OZ Zalužka 600,00 €

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, dieťa ŠKD, stravníka
U. č. 274/2018 k b. č. 14 OZ Berie na vedomie
zariadenia školského stravovania.
Cenový výmer č. 2/2018 KSK Košice o
U. č. 266/2018 k b. č. 10 OZ Schvaľuje VZN č. 1/2018 o určení výšky prevádzke cintorínov.

príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v U. č. 276/2018 k b. č. 14 OZ Berie na vedomie
MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov a činnosti v ŠKD a na čiastočnú Informáciu o realizácii prestavby MŠ na OcU
úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠJ.
U. č. 277/2018 k b. č. 14 OZ Schvaľuje V
U. č. 267/2018 k b. č. 11 OZ Schvaľuje VZN č. 3/2018 o prevádzkovaní súlade s § 11 b zákona č. 369/1990 Zb. o
pohrebiska
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na prerokovanie obecných vecí zvolanie
U. č. 268/2018 k b. č. 12 OZ Schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného zhromaždenie obyvateľov obce do 31. mája
bremena uzavretú podľa § 151 n a násl. Občianskeho zákonníka 2018.

(Kanalizácia obce – časť stavby) medzi Obcou Zalužice (povinný z
vecného bremena) a VVS, a.s. (oprávnený z vecného bremena). Vecné
bremeno sa viaže na časti dotknutých nehnuteľností v rozsahu, ako je
zakreslené geometrickým plánom č. 83/2017 overeným Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom pod číslom G1-580/17.

U. č. 278/2018 k b. č. 14 OZ Schvaľuje
Vytvorenie
komisie
za
účelom
majetkoprávneho vysporiadania areálu ZŠ s
MŠ: Ing. V. Galenko, Mgr. M. Sopko, Mgr. M.
Danočko a Ing. R. Tomáš

Zápis detí do MŠ a 1. ročníka ZŠ
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že od 30.4 do 4.5. bude sa
konať zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018 / 2019.
Zápis je možné urobiť osobne v čase od 8.00 do 14.30 hod. Kto neurobí zápis v tomto období,
môže tak urobiť v období od 30.4. do 31.5.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ ďalej oznamuje, že slávnostný zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok.
2018/2019 sa uskutoční dňa 9.4. / pondelok / o 13.30 hod v triede 1. ročníka.
Na zápis je potrebné priniesť: kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz zákonného
zástupcu, preukaz zdravotnej poisťovne dieťaťa

Narodení v tomto období
Navždy nás opustili

Dominik Gujda - september
Tamara Ďurišová - október
Richard Čuchran - október
Lucia Lukáčová - november
Roman Ján Gulik - november
Marek Iskra - november
Hugo Dorič – december
Karol Kičinka - január

Andrej Moroz († 83 rokov) - január
Mgr. Dana Tkáčiková († 51 rokov) - január
Anna Sabadošová († 79 rokov) - február
Mária Marcinčáková († 77 rokov) - február
Milan Béreš († 70 rokov) - február
Ľudovít Šimko († 75 rokov) - február

Najstarší občania
Mária Žobráková - 97 r. - november
Rozália Belasová - 94 r. - november
Emília Hospodárová - 91 r. - jún
Anna Naščáková - 91 r. - november
Helena Bačová - 90 r. - apríl
Alžbeta Viňanská - 89 r. - jún

Michal Sopko - 87 r. - apríl
Jana Dzvoníková - 86 r. - február
Helena Andrejcová - 86 r. - máj
Anna Marcinčáková - 86 r. - júl
Anna Bajčiová - 86 r. - júl
Rozália Belejová - 86 r. - október

Najbližšie podujatia
15.4. (nedeľa) – Jarný rínok (14:00)
29.4. (nedeľa) – Podvihorlatský maratón (10:00)
30.4. (pondelok) – Stavanie mája (17:00)
9.5. (streda) – Pietny akt (10:00)

