október 2018

OBČASNÍK

www.zaluzice.sk

16. - 17. júna sa uskutočnili DNI OBCE. Ďakujeme Vám, že ste spolu s nami oslávili ďalšie výročie našej obce.
Niekoľko foto z podujatia je v občasníku a všetky ďalšie nájdete na webovej stránke www.zaluzice.sk.

Hodnotenie finančného
zdravia obce Zalužice za
roky 2014-2017
O tom, že naša obec hospodári zodpovedne
a dokonca bez jediného EUR-a úveru či
zadlženia, svedčia aj výsledky hodnotenia
finančného zdravia obce za roky 2014 -2017
ako ich uverejnil inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy INEKO.
Viac informácií nájdete na web stránke:
http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID
=2831

Zájazd dôchodcov
V posledný augustový deň boli naši dôchodcovia na
výlete. Trasa bola náročná, ale všetci to úspešne zvládli.
Prvá zastávka bola Humenné (mestský park a kaštieľ),
potom Snina (rekonštruovaný kaštieľ), Starina
(vodárenská nádrž), Stakčín (park), Ladomírov (obed),
Ruská Bystrá (drevený gréckokatolícky chrám) a
záverečná zastávka bola v Sobraneckých kúpeľoch. Tu
je niekoľko foto z tohto vydareného výletu.

Zasadnutie komisie kultúry, športu a
mládeže
17.9. zasadala komisia kultúry, športu a mládeže.
Hlavným bodom stretnutia bolo zhodnotenie činnosti
tejto komisie za posledné obdobie a príprava
záverečných aktivít pred blížiacimi sa voľbami do
samospráv obcí. Najbližšie podujatia:

28.10. (nedeľa o 14,00) Stretnutie jubilantov
30.10. (utorok o 10,00) Športový deň
Zalužičanov

Začiatok školského roka 2018/2019
z pera riaditeľa školy
Vážení rodičia, občania, prihováram sa Vám na začiatku šk. roku 2018/2019. Za nami sú 2 mesiace leňošenia a
oddychu, pred nami je práca a aktivity počas desiatich mesiacov. Je treba povedať, že celý kolektív školy, deti, žiaci a
rodičia sú pripravení plniť úlohy, ktoré sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe a vytýčené v akčnom pláne
práce školy. V krátkom príhovore na stránkach obecných novín Vám, milí čitatelia, priblížim našu ZŠ s MŠ Zalužice.
Na škole pracuje 25 členný kolektív pedagogických zamestnancov, učitelia, asistenti a vychovávatelia zabezpečujú
výchovno-vzdelávací proces pre 40 detí v materskej škole a 156 žiakov v základnej škole.
V tomto školskom roku bolo triednictvo rozdelene nasledovne:
1. r. Mgr. M. Andréová,
2. r. Mgr. M. Hajdóková,
3. r. Mgr. D. Danočková,
4. r. Mgr. P. Uličný,
5. r. Mgr. M. Stripai,
6. r. PaedDr. G. Jurčenková,
7. r. Ing. J. Kunderová ,
8. r. Mgr. I. Červeňáková,
9. r. Mgr. J. Macková.
Ďalší pedagogickí zamestnanci Mgr. B. Sekletárová, Mgr. J. Varady, Mgr. M. Stripaiová, Mgr. E. Šrojtová, Mgr. I.
Ozimanič, ThDr. V. Bajužik PhD., Mgr. K. Vojtková, p. Ľ. Berešová.
Už tretí rok je v materskej škole otvorená druhá trieda, za čo patrí vďaka zriaďovateľovi. O pohodlie detičiek sa stará
kolektív učiteliek: p. N. Babincová, M. Gombitová, M. Kozáková a A. Štefaničová. Na škole 17. rok úspešne pracuje
detašované pracovisko ZUŠ Sobrance pod vedením D. Marcinčákovej. Žiaci školy majú možnosť navštevovať 15
krúžkov záujmovej činnosti. V šk. roku 2018/2019 chceme nadviazať na úspechy našich žiakov vo vedomostných,
športových, výtvarných a speváckych súťažiach, tak ako v minulom školskom roku.
Spomeniem mená žiakov, ktorí prezentovali školu a obec na úrovni okresu či Slovenska. Žiačky bývalého 9. roč. Nicole
Apiárová a Emma Gombitová sa umiestnili na 2. a 3. mieste okresnej literárnej súťaže – Zemplínske pero. Pekné 3.
miesto dosiahla žiačka 3. ročníka Alžbetka Sopková v celoslovenskej súťaži Čitateľský oriešok. Na úrovni SR nás
úspešne prezentovali aj mladí nohejbalisti. Žiačka 2. roč. Dominika Jurčenková obsadila 2.miesto v tanečnej súťaži
Talentárium. V máji bola ocenená škola a jej žiačky M. Gombitová a N. Apiárová za aktívnu účasť v literárnej súťaži
Prečo mám rád/a Slovensko.. V septembri 2018 žiačka školy Liliana Čeklejová dostala pozvánku od Prezidenta
hasičského a záchranného zboru SR na vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže s hasičskou tematikou, kde
prevzala cenu za I. miesto vo svojej kategórií. Takýchto úspechov máme na škole viac. O nich sa čitatelia môžu
dozvedieť na našej školskej internetovej stránke. Foto – otvorenie nového šk. roka.

V

Skrášlime si náš nový obecný úrad?
Naša obec bola vybraná do projektu ekologickej obnovy,
ktorý realizovala Stredoeurópska univerzita v Budapešti
spolu s Technickou univerzitou v Košiciach. Cieľom
projektu bolo poskytnúť finančné prostriedky pre zelené
verejné priestranstvá. Na to, aby bolo možné uvedený
projekt realizovať bolo potrebné prejaviť záujem aj
samotných občanov obce, a to účasťou na stretnutiach s
organizátormi projektu – v pondelok 17. septembra.
Nasledujúci deň sa diskutovalo o skrášlení verejných priestranstiev pri novom obecnom úrade, ktorý by mal byť
onedlho daný do užívania, pričom veríme, že bude pýchou našej obce. Aj vďaka účasti niektorých z Vás sa v tomto
projekte podarilo obci získať peňažné prostriedky vo výške 450 €.

Co poľo dalo...
22. septembra sa v komunitnom centre vo Veľkých
Zalužiciach uskutočnilo tradičné podujatie CO POĽO
DALO. Hlavným organizátorom bolo OZ Zalužka. Pre
návštevníkov boli pripravené rozličné akcie, ktoré ich
sprevádzali počas celého podujatia. Súčasťou boli aj
zaujímavé súťaže, do ktorých sa mohol zapojiť naozaj
každý a pochváliť sa tak svojím známym či susedom,
ako sa im tento rok „v úrode“ zadarilo. Najlepších
v závere ocenil Ing. P. Fejko (predseda OZ) a vystavenú
úrodu vysvätil duchovný otec p. ThDr. V. Bajužik PhD.

Obnova vojnových hrobov
Na fotografiách môžete vidieť práce na obnove
vojnových hrobov 3 padlých vojakov z 1. svet. vojny.
Obnova hrobov bola možná len vďaka vedeniu obce,
ktorej sa predošlý stav hrobov zdal nevhodný pamiatky
padlých vojakov. Vďaka zapojeniu sa do rôznych grantov
sa nakoniec podarilo získať finančné prostriedky z MV
SR na túto potrebnú obnovu. Obci sa podarilo zistiť mená
padlých vojakov. Sú to: Karol Eliška, nar. 1897,
Kosmonosy, Ml. Boleslav, padol v boji 9.6.1919, Rudolf
Vobořil, nar. 1897, Kutná Hora, padol v boji 11.6.1919 a
Václav Holec, nar. 1897, Obora, N. Bydžov, padol v boji
13.6.1919. Česť ich pamiatke!

OŠK
ZALUŽICE

NAJBLIŽŠIE
ZÁPASY

VONKU

DOMA

ŠK Agro Palín
07.10.
14:30 hod.

TJ Vyšné Remety
14.10.
14:30 hod.

TJ Pokrok Krásnovce
21.10.

OcŠK Pozdišovce
28.10.

14:00 hod.

14:00 hod.

MEMORIÁL 2018

29. augusta sa uskutočnil už 23. ročník tradičného nohejbalového turnaja pod názvom "Memoriál". Koná sa ako
spomienka na bývalých zalužických nohejbalistov. Teraz súťažilo 9 dvojíc a 13 jednotlivcov z Revúcej, Humenného,
Veľkých Kapušian, Belej n/Cir. a Zalužíc. Konečné poradie - dvojice: 1. Revúca, 2. Belá n/Cir., 3. Zalužice B.
Jednotlivci: 1. Peter Uličný (Zalužice), 2. Igor Zubák (Revúca), 3. Štefan Dunaj (Belá n/Cir.).

2.10. Revúca – Finále ligy žiakov
13.–14.10. Martin – Majstrovstvá SR trojíc a dvojíc mužov
20.10. Humenné – Majstrovstvá SR jednotlivcov mužov
27.10. Košice – Majstrovstvá SR juniorov
Viac informácií o hráčoch, súťažiach, jednotlivých
úspechov a samozrejme aj niekoľko fotografií nájdete na
klubovej stránke našich nohejbalistov.

ZBER KOMUNÁLNEHO
A SEPAROVANÉHO ODPADU

OKTÓBER
8.10. Zmiešané plasty a PET fľaše
9.10. Komunálny odpad
17.10. Elektro odpad
23.10. Komunálny odpad

Rok 2016

Rok 2017

29,1 ton

51.38 ton

NOVEMBER
6.11. Komunálny odpad
13.11. Papier
15.11. Zmiešané plasty a PET fľaše
20.11. Komunálny odpad
27.11. Jedlé oleje a tuky
29.11. Sklo

Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať našim občanom
za to, že každým rokom sa našej obci a nám všetkým spoločne darí
separovať odpad v čoraz väčšej miere. Sme radi, že aj my sa
môžeme podieľať na tom, že svet pre nás a naše deti bude krajší a
hlavne zdravší.

DECEMBER
4.12. Komunálny odpad
10.12. Zmiešané plasty a PET fľaše

Výhody separovania (min. 9 krát ročne) určite pocítili aj mnohí
z Vás, pretože obec poskytla v tomto roku 30% úľavu z poplatku
za komunálny odpad (pre osoby mladšie ako 62 rokov) a 50%
úľavu (pre osoby staršie ako 62 rokov). Veríme, že tak to bude aj
v budúcnosti.

18.12. Komunálny odpad

V mene obecného úradu, jeho pracovníkov a starostu obce Vám
srdečne
ĎAKUJEME.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Koncom augusta – 27.8. sa uskutočnilo už 23.
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pripájame
uznesenia z tohto zasadnutia
Uznesenie č. 314/2018 OZ Schvaľuje
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe
MO SR – Pozemok Cvičisko Michalovce – pozemok KNC parc. č. 1279 ostatné plochy o výmere 3.665 m2 v k.ú.
Zalužice zapísaný na LV č. 710 do majetku obce.
Uznesenie č. 315/2018 Berie na vedomie
Informáciu o výstavbe kanalizácie v obci, ktorú podal
Ing. C. Mečár.
Uznesenie č. 316/2018 OZ Berie na vedomie
Informáciu o prestavbe nového obecného úradu, ktorú
podal starosta obce.
Uznesenie č. 317/2018 OZ Berie na vedomie
Informáciu o príprave nového školského roka a
personálnom obsadení ZŠsMŠ, ktorú podal Mgr. M.
Danočko, riaditeľ školy
Uznesenie č. 318/2018 OZ Berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra obce o
vykonaných kontrolách za obdobie od 14.06.2018 do
14.08.2018.
Uznesenie č. 319/2018 OZ Schvaľuje
Úpravu rozpočtu na rok 2018 formou rozpočtového
opatrenia č. 2
Uznesenie č. 320/2018 OZ Berie na vedomie
Základné prehľady a informácie – chod obce:
a) stav nedoplatkov na miestnych daniach ku dňu
24.08.2018
b) stav nedoplatkov na miestnych poplatkoch za KO ku
dňu 24.08.2018
Uznesenie č. 321/2018 OZ A) Berie na vedomie
Inventarizáciu majetku obce uskutočnenú k záveru
volebného obdobia 2014-2018.
B) Schvaľuje inventarizačné komisie v zložení:
– Pre obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku MZ a
komunitné centrum MZ:
Ing. Anna Vasiľová
Ing. Jaroslav Kostrej
Ing. Radomír Tomáš
Anton Stretavský

– Pre komunitné centrum, dom smútku VZ a futbalové
ihrisko:
Anna Belasová
Ing. Rastislav Vojna
Miroslav Sedlický
Gabriela Koščáková
– Pre ZŠsMŠ, sklad CO a verejné priestranstvá obce:
Ing. Valentín Galenko
Mgr. Miroslav Sopko
Mgr. Michal Danočko
Ing. Tomáš Čeklej
Uznesenie č. 322/2018
OZ Berie na vedomie
a) Zmluvu č. 57/2018/2337 o poskytnutí finančných
prostriedkov so ŠR SR na rok 2018 na výkon prác na
vojnových hroboch,
b) Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk - Obnova
vojnových hrobov z I. sv. vojny.
Uznesenie č. 323/2018
OZ Berie na vedomie
List Okresnej prokuratúry č. Pd 87/18/8807-6 zo dňa
20.07.2018 vo veci upozornenia prokurátora na
nečinnosť
Uznesenie č. 324/2018 OZ Žiada
Starostu obce zvolať rokovanie za prítomnosti účastníkov
konania, prípadne ich právnych zástupcov vo veci
upozornenia prokurátora na nečinnosť.
Uznesenie č. 325/2018 OZ
A) Berie na vedomie
Žiadosť skupiny občanov o riešenie situácie
zaplavovania poľnej cestičky a susediacich pozemkov v
jari a pri prívalových dažďoch.
B) Žiada
Starostu obce riešiť túto situáciu formou oslovenia
vlastníka nefunkčného odvodňovacieho melioračného
kanála

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.
203/2018 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň

10. november 2018
V článku pripájame aj informáciu pre voliča o práve voliť a práve byť volený.
Podľa ustanovenia §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z. z, o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov obec Zalužice zverejňuje:
počet obyvateľov - 1175 obyvateľov,
počet volebných obvodov v počte 1,
počet volebných okrskov v počte 2,
počet poslancov obecného zastupiteľstva v počte 7
Volebný okrsok č.1 sa bude nachádzať v kultúrnom dome v Zalužiciach 207
Volebný okrsok č.2 sa bude nachádzať v komunitnom centre v Zalužiciach 66
Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie č.1 je p. Ing. Tomáš Čeklej
Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie č.2 je p. Bc. Gabriela Koščáková,
DiS.
Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej
volebnej komisie: podatelna@zaluzice.sk
Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie je p. Ing. Anna Vasiľová. Kontaktný údaj na zapisovateľku miestnej volebnej
komisie je - info@zaluzice.sk Predsedníčkou miestnej volebnej komisie je p. Mgr. Beáta Sekletárová.
Kandidáti na post starostu obce Zalužice:
1. Radomír Tomáš, Ing., 55 r., SZČO, nezávislý kandidát
2. Štefan Tury, Ing., 59r., podnikateľ, nezávislý kandidát
3. Gabriel Viňanský, Mgr., 58r., starosta obce, Most – Híd, Smer – sociálna demokracia
Kandidáti na post poslanca obecného zastupiteľstva obce Zalužice:
1. Anna Belasová, 64r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Martin Béreš, 32r., archivár, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Jana Fedorová, Ing., 55r., hospodárka, Smer – sociálna demokracia
4. Valentín Galenko, Ing., 57r., SZČO, Most - Híd
5. Marcel Chocholatý, Bc., 40r., SZČO, Šanca
6. Milan Kaťuch, 64r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia
7. Jaroslav Kostrej, Ing., 50r., koordinátor stavieb, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Marián Kvak, 39r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Miroslav Ľoch, 43r., školník, Slovenská národná strana
10. Ladislav Marcinčák, Ing., 55r., BSH driver, Sme rodina – Boris Kollár
11. Miroslav Sopko, Mgr., 43r., poslanec NR SR, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
12. Radomír Tomáš, Ing., 55r., SZČO, nezávislý kandidát
13. Peter Uličný, Mgr., 32r., učiteľ, Šanca
14. Rastislav Vojna, Ing., 44r., konateľ firmy, Most - Híd

