apríl 2018 – máj 2018

OBČASNÍK

www.zaluzice.sk

Zasadnutie
komisie kultúry,
športu a mládeže
a
komisie pre
životné
prostredie a
výstavbu
Dňa 9.4. o 7:15 hod. sa v kancelárií starostu obce uskutočnilo zasadnutie komisie kultúry, športu a mládeže, ktorej
predsedá poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Anna Belasová. V rovnaký deň o 16:00 hod. sa uskutočnilo aj
zasadnutie komisie pre životné prostredie a výstavbu, ktorej predsedá p. Ing. Rastislav Vojna.

Slávnostný zápis do
1. ročníka
9.4.2018 sa uskutočnil - Slávnostný zápis detí do 1.
ročníka. Nechýbali sme pri tom ani my a preto Vám
môžeme priniesť niekoľko záberov z tohto dôležitého
kroku našich budúcich žiačikov, ktorý začali novú
kapitolu svojho života. Fotografie nájdete aj na našej
internetovej
stránke
www.zaluzice.sk
v časti
fotogaléria a na sociálnej sieti facebook –
www.facebook.com/zaluzice

Stretnutie s rytiermi
V nedeľu 15.4. sa vďaka občianskemu združeniu
Zalužka uskutočnilo zaujímavé podujatie s názvom
STRETNUTIE S RYTIERMI. Pre prítomných bol
pripravený skutočne bohatý sprievodný program, ako
napr. streľba z luku a kuše, ukážka šermu v podaní
rytierov, šerm pre najmenších, tvorivé dielne pre deti aj
dospelých, výstava zajacov a jarný rínok našich občanov.
Súťažilo sa aj o „Rad zlatej varešky“ v disciplíne najlepší
kysnutý závin. Túto súťaž vyhrala svojim úžasným
makovým závinom p. Belasová. S realizáciou podujatia
pomohli aj zamestnanci obecného úradu a aktivační
pracovníci.

P

XXXIV. ročník Podvihorlatského maratónu sa bežal
aj cez našu obec. Tu je niekoľko fotografií z tohto
maratónu, ktoré nájdete na našej internetovej stránke
v sekcií fotogaléria alebo na sociálnej sieti
facebook.com/zaluzice

Stavanie mája
V spolupráci s komisiou kultúry, športu a mládeže sme 30. apríla postavili v Zalužiciach MÁJ. Túto tradičnú udalosť
spestrila mužská spevácka skupina UŽAN z Lekároviec a vystúpenie žiakov základnej umeleckej školy pod
vedením učiteľky Danky Marcinčákovej. Prítomní mali možnosť ochutnať aj obľúbený makovník či orechovník.

Pietny akt

V stredu (9.5.) si žiaci ZŠ s MŠ spoločne s členmi
SZPB uctili pamiatku padlých hrdinov a výročie
ukončenia 2. svetovej vojny.

Beh víťazstva
V stredu (9.5.) po skončení pietneho aktu sa žiaci ZŠ s
MŠ presunuli do časti Veľké Zalužice, kde si pamiatku
na padlých hrdinov a ukončenie 2. svetovej vojny uctili
BEHOM VÍŤAZSTVA.

U z n e s e n i a č. 279-291
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Zalužiciach zo dňa 14.05.2018
Uznesenie č. 279/2018 k bodu č. 1
OZ Schvaľuje
Program zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 280/2018 k bodu č. 1
OZ Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. R. Vojna, A.
Stretavský, Ing. J. Kostrej
Overovateľov zápisnice: Ing. R. Tomáš, Mgr. M. Uznesenie č. 285/2018 k bodu č. 6
OZ Určuje
Sopko
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
Zapisovateľku: Bc. Koščáková, DiS
zriadení v z.n.p. určuje výkon funkcie starostu Obce Zalužice v
Uznesenie č. 281/2018 k bodu č. 2
novom volebnom období r. 2018-2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozs.
OZ Berie na vedomie
Uznesenie č. 286/2018 k bodu č. 7
Plnenie uznesení.
OZ Určuje
Uznesenie č. 282/2018 k bodu č. 3
V súlade s § 11 ods 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
OZ
z.n.p. určuje počet poslancov Obce Zalužice v novom volebnom
A) Berie na vedomie
období r. 2018-2022 - 7 (počet).
Výzvu MŠVVaŠ na rekonštrukciu telocvične.
Uznesenie č. 287/2018 k bodu č. 8
B) Schvaľuje
Spoluúčasť v prípade schválenia dotácie vo výške OZ Berie na vedomie
a) Rokovanie komisií OZ:
10% (15.000€).
a)
09.04.2018 – Komisia kultúry, športu a mládeže
Uznesenie č. 283/2018 k bodu č. 4
b)
09.04.2018 – Komisia pre životné prostredie a výst.
OZ
c)
11.05.2018 – Komisia na ochranu verejného záujmu
A) Berie na vedomie
pri výkone funkcií a prešetrovanie sťažností
Výsledky VO - Rekonštrukcia MŠ na OcÚ –
b) Prípravu na Dni obce – 16.-17.6.2018.
slaboprúdové rozvody.
B) Schvaľuje
Uznesenie č. 288/2018 k bodu č. 9
Zmluva o dielo č. 1/2018 uzatvorená podľa
OZ
ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ: Obec A) Berie na vedomie
c) Informáciu o priebehu prác na stavbe nového obecného úradu
Zalužice, Zalužice 207 a zhotoviteľ: EMM STAV
od stavebného dozoru p. Halovského,
s.r.o., IČO: 50836471, so sídlom: Ťahyňská
d) Spracovaný návrh na výstavbu a rekonštrukciu prístupových
963/76, Pavlovce nad Uhom.
chodníkov spevnených a štrkových plôch a žiada starostu o
Uznesenie č. 284/2018 k bodu č. 5
uskutočnenie verejného obstarávania na tieto práce.
OZ
B) Schvaľuje
A) Berie na vedomie
Navrhované naviac práce na tejto stavbe a žiada starostu o uzatvorenie
a) Oznámenie o poskytnutí podpory formou dodatku k zrealizovaným prácam.
dotácie z Environmentálneho fondu vo
Uznesenie č. 289/2018 k bodu č. 9
výške 100 000.-€ (podmienkou je
OZ Berie na vedomie
zabezpečenie najmenej 5 263,16.-€ z
Informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
iných zdrojov),
maximálne 127.767,40 € (na kompostéry) – predchádzanie vzniku
b) Informáciu VVS, a.s. Košice o tom, že
časť stavby sa dostala do plánu realizácie BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obci mikroregiónu „JUH
ŠÍRAVY“
na tento rok,
c) Odpoveď na list pre farára
Uznesenie č. 290/2018 k bodu č. 9
Rímskokatolíckej cirkvi.
OZ Ukladá
B) Schvaľuje
Obecnému úradu upozorniť nájomcov hrobových miest o uplynutí
a) Dodatok č. 1 k zmluve o postúpení práv a lehoty, na ktoré bolo zaplatené nájomné za hrobové miesto.
povinností stavebníka na časť stavby
Kanalizácia obce Zalužice medzi Obcou Uznesenie č. 291/2018 k bodu č. 9
OZ Schvaľuje
Zalužice a VVS, a.s.,
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú
b) Vypracovanie projektu pre zmenu stavby
medzi: Obec Zalužice (budúci povinný) a JUDr. Peter Jakubík (budúci
kanalizácie v uličke oproti
oprávnený) na zhotovenie plynovej prípojky k novostavbe rodinného
Rímskokatolíckemu kostolu.
domu.

Verejné zhromaždenie
V pondelok (14.5.) a v stredu (16.5.) sa uskutočnili verejné zhromaždenia, kde sa občania mali možnosť pýtať
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na akékoľvek otázky týkajúce sa obce a jej činnosti.

Podané žiadosti v roku 2018
Napriek tomu, že rok 2018 ešte nie je ani v polovici, obecný úrad nezaháľa a aktívne sa snaží o získavanie nových
finančných prostriedkov pre rozvoj obce. V uplynulých mesiacoch sme podali tieto žiadosti o dotácie:
Ministerstvo financií SR – Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu (rozpočtové náklady 15 000 € žiadané 13 500 €)
Ministerstvo vnútra SR – Zabezpečenie špeciálnej starostlivosti o vojnové hroby (rozpočtové náklady 3 600 € žiadané 2 880 €)
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality – Kamerový systém II. časť (rozpočtové náklady 6 677,76 € - žiadané
5 300 €)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Rekonštrukcia telocvične – oprava strechy a osvetlenia
(rozpočtové náklady 149 872 € - žiadané 134 872 €)
Environmentálny fond – Elektromobil pre obec Zalužice (rozpočtové náklady 31 961 € - žiadané 30 000 €)

Schválené žiadosti v roku 2018
Kým na výsledky niektorých podaných žiadosti ešte stále čakáme, rozhodnutia týchto žiadosti už poznáme a
sme radi, že Vám ich môžeme predstaviť. Sú to:
Environmentálny fond – Kanalizácia obce Zalužice II. časť (poskytnuté 100 000 €)
Ministerstvo životného prostredia SR – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu „Juh Šíravy“ - (rozpočtové náklady 134 492 € - poskytnuté
127 767,40 €)

0,0

Najbližší zber komunálneho
a separovaného odpadu
21.5. – Zmiešané plasty a PET fľaše
22.5. – Komunálny odpad
24.5. – Jedlé oleje a tuky
30.5. – Elektro, VKM, Kovové obaly
5.6. – Komunálny odpad
14.6. – Zmiešané plasty a PET fľaše
19.6. – Komunálny odpad

Priebežné poradie:
4. Vojany 19 11 0 8 34:32 33
5. Zalužice 19 9 4 6 42:35 31
6. Poruba 20 10 1 9 46:42 31

V nohejbalovom klube trénujú a hrajú nielen skúsení hráči, ale možnosť
zašportovať si, spoznať nových ľudí a nové miesta majú aj mladí. Sme
radi, že do tréningového a súťažného procesu sa zapojili aj žiaci zo
základnej školy. Vynikajúce výsledky v tomto roku dosiahli muži na
Slov. pohári v Martine, kde obsadili 2. miesto z 13 mužstiev (víťaz KAC
Košice) a žiaci na Slov. pohári práve u nás, kde skončili tiež druhí z 9
družstiev (víťaz NK Revúca).

Rekonštrukcia bývalej budovy materskej školy na nový obecný úrad
Prinášame Vám zopár fotografií z rekonštrukčných prác na bývalej budove materskej školy, ktorá po dokončení
bude slúžiť občanom ako nový obecný úrad. Všetky náklady spojené s rekonštrukciou tejto stavby – viac ako 300
tisíc EUR hradí obec z vlastných finančných prostriedkov t.j. bez žiadneho úveru či pôžičky.

Navždy nás opustili

V roku 2018 sa narodili

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
Kvetoslava Slivková († 72 rokov) - apríl

Karol Kičinka – január
Tamara Ďurčáková – marec
Matúš Gonda - marec

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
Jozef Tkáčik – 85 r. – marec
Jaroslava Paulinová – 85 r. – marec
Berta Kendžurová – 85 r. – apríl
Helena Talnagyová – 85 r. – apríl
Viktória Matovčíková – 85 r. – apríl
Jiřina Oláhová – 85 r. – apríl
Ján Sekletár – 85 r. – jún
Anna Sekletárová - 85 r. – júl

Najbližšie
podujatia
16. a 17.6. (sobota a nedeľa) od 16,00 hod –

