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2016
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VÁŽENÍ A MILÍ OBČANIA,
do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo naašich obecných novín s názvom Zalužičan
n.
V krátkosti v ňom nájdete zhrnutie čiinnosti za posledné mesiace tohto roku, no
ové plány, správy z
kultúrnych akcií, činnosť obecného ú
úradu a ďalšie užitočné informácie. Verím,, že oceníte prínos
nášho občasníka najmä z hľadiska infformovanosti.
Prajeme príjemné čítanie!

PARAČKI
V sobotu 6. februára sa uskutoččnili
tradičné fašiangové “parački piira”.
Prítomným toto podujatie spesstrila
folklórna skupina Pajtašk
ki z
Lekároviec a žiaci detašovvanej
triedy ZUŠ. Všetci účastnícci si
mohli pochutiť na šiškách
h aj
“holubkoch”.
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Posledný februárový deň sa usku
utočnilo zasadnutie OZ. Hlavné body z prijjatého uznesenia:
Uznesenie č.65
Berie na vedomie:
Informáciu o plnení uznesení
Uznesenie č.66
Berie na vedomie
Informáciu z rokovania komisií:
a) komisie pre životné prostreedie a
výstavbu
b) komisie kultúry, športu a m
mládeže
c) komisie ochrany verejného poriadku
a dodržiavania VZN
d) finančnej komisie
Uznesenie č.67
Schvaľuje
VZN č.1/2016 o určení výšky dotácie n
na
prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ v
obci Zalužice

Uznesenie č.72
Berie na vedomie
Žiadosť ZŠ s MŠ o stanovisko k vchádzaniu áut do
areálu školy.
Uznesenie č.73
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolórra obce k návrhu
rozpočtu obce na roky 2016/20
018
Uznesenie č.74
Schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hllavného kontrolóra
obce
Uznesenie č.75
A/ Schvaľuje
Rozpočet na rok 2016 rozpísan
ný podľa ekonomickej
klasifikácie v rozsahu kategóriee takto

Uznesenie č.68
Schvaľuje
VZN č.2/2016 o určení výšky príspevk
kov od
zákonných zástupcov detí/ žiakov a d
dospelých
za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu n
nákladov
na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhraadu
nákladov a podmienok úhrady v ŠJ.
Uznesenie č.69
Schvaľuje
VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej d
dochádzky
v ZŠ s MŠ Zalužice
Uznesenie č.70
Berie na vedomie
Informáciu riaditeľa školy o pedagogiickoorganizačnom a materiálno-technicko
om
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
ZŠ s MŠ a informáciu zástupkyne MŠ
Š o zápise
a prijímaní deti do MŠ.
Uznesenie č.71
Berie na vedomie
List rodičov k možnosti rozšíriť M
MŠ o ďalšiu
triedu. Problematika rozšírenia bude riešená
po zhromaždení žiadostí o prijatie dettí do MŠ.

B/ Berie na vedomie
Viacročný rozpočet na roky 2017-2018
Uznesenie č.76
Schvaľuje
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce takto:
a)
b)
c)
d)

OŠK Zalužice:
NK Zalužice:
Rímskokatolícka cirkev
v:
Gréckokatolícka cirkev:

8 000,-€
2 000,-€
1 000,-€
1 000,-€

Uznesenie č.77
Berie na vedomie
Smernicu o postupe vykonávan
nia finančnej kontroly
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Voľby do NR SR 2016

V sobotu 5. marca od rána boli o
otvorené v našej obci dve
volebné miestnosti. Z ponuky 23 politických strán si
občania volili 150 poslancov, kttorí nás budú zastupovať
v Národnej rade SR. Nás teší, žže medzi nimi bude aj p.
Mgr. Miroslav Sopko. Srdečne b
blahoželáme!

Denný stacioná
ár – MDŽ
8. marec tradične patrí naším milým ženám, kedy im
môžeme vyjadriť nejaké tie slovká úcty a vďaky.
Nezabudli sme na ne ani v Dennom stacionári.
Stretnutia s tými, ktorí ho navvštevujú, sa zúčastnil aj
starosta obce. Ten vo svojom príhovore pripomenul
význam tohto sviatku a s prítom
mnými strávil príjemné
chvíle. Kultúrny program v prriestoroch spoločenskej
miestnosti ZŠ s MŠ im pripraavili žiaci v nasledujúci
deň.

Deň učiteľov

30. marca prijal starosta obcce v priestoroch obecného úradu učiteľo
ov zo ZŠ s MŠ v
Zalužiciach. Boli to tí pedagógovvia, ktorí pôsobia na tejto škole už viac ak
ko desaťročie. Udelil
im ďakovné listy za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdeláv
vania.
Tohto stretnutia sa zúčastnili:
Mgr. Michal Danočko
Mgr. Mária Andréová
ThDr. Vlastimil Bajužík, PhD.
PaedDr. Gabriela Jurčenková
Ing. Jana Kunderová
Mgr. Jana Macková
Mgr. Erika Šrojtová
Ďalší dvaja ocenení p. Nataša Babincová
a p. Mgr Miroslav Sopko si oceneniie prevzali neskôr
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Údržba cintorínov v našej obci
Začiatkom apríla sa v našej obci robilo jarné
upratovanie hlavne v okolí cintorínov. Pracovníci
vykonávali údržbu domov smútku, čiastočne sa upravovala
fasáda a bola vymaľovaná časť vnútorných priestorov. Do
obidvoch budov boli inštalované aj nové okenné žalúzie.
Okrem prác na budovách domov smútku bolo zveľadené
okolie cintorínov a v časti Veľké Zalužice bolo svojpomocne
zhotovené nové oplotenie cintorína v dĺžke cca 150m.

Prerušenie distribúcie elektriny
V mesiaci apríl bola v našej obci prerušená
dodávka elektriny v časti Malé Zalužice z
dôvodu rekonštukcie elektrického vedenia.
Rekonštrukcia bola realizovaná skutočne
veľmi rýchlo, nakoľko bola dokončená
niekoľko dní pred stanoveným dátumom.
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Daň – povinnosti, termíny, štatistika

Obecný úrad pripomina občanom, že daň z nehnuteľností na základe rozhodnutia možno zaplatiť
naraz alebo v dvoch rovnakých splátkach a to do 31. mája a do 30. septembra bežného roka. Daň
za psa na základe rozhodnutia je splatná jednorázovo do 31. mája bežného roka. Poplatok za zber
komunálneho odpadu na základe rozhodnutia je splatná jednorázovo do 31. mája bežného roka.
K dnešnému dňu je zaplatených už viac ako 40 % daní.

Stavanie mája
V sobotu 30.4. sa v obci uskutočnilo tradičné stavanie
mája. Naším ženám ho postavili chlapi z folklórnej
skupiny Hatalovčan. Tí spríjemnili svojim vystúpením
celkovú atmosféru podujatia, na ktorom sa predstavili
aj ženy z tejto folklórnej skupiny a tiež naši žiaci.
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Šport
Stolnotenisový turnaj

Cvičenie pre ženy

13.2. sa uskutočnil stolnotenisový tturnaj
o Pohár starostu, ktorý usporiiadala
komisia kultúry, športu a mláádeže.
Zúčastnilo sa ho 12 hráčov. Vo finále
zvíťazil Peter Uličný nad Frederrikom
Fedoroňkom.

Športovať môžu už nielen našši muži, ale aj ženy.
Pre nich je otvorená telocvičňa každý pondelok
od 17.00 hod., kde si môžu zašportovať. Od
18.00 hod. je tu aj cvičiteľ p.. L. Sabo, s ktorým
si precvičujú pilates.

_______________________

SPOLO
OČENSKÁ RUBRIKA

Najstarší občania v roku 2016
•
•
•
•
•
•
•

Mária Žobráková - november (95 rokov
v)
Mária Kočanová - júl (94 rokov)
v)
Rozália Belasová - november (92 rokov
Margita Kolbašovská – január (89 roko
ov)
Emília Hospodárová – jún (89 rokov)
v)
Anna Naščáková – november (89 rokov
Mária Michalková – november (89 roko
ov)

___________________
_

Životné jubileum – 85 rokov Životné jubileum – 75 rokov
•
•

Michal Sopko - apríl
Irena Kovačiková - jún

•
•
•
Životné jubileum – 80 rokov
•
•
• Ladislav Čarný – február
•
• Viktor Palovčík – jún
•
• Alžbeta Maletová – júl
•
• Milan Gajda – august
•
• Matilda Andričíková – august •
• Anna Čarná – november
•
•

Navždy spomínam
me
Lýdia Starjaková († 65 rokov) - januuár
Jozef Vaško († 78 rokov) - marec
Eduard Vasiľ (†78 rokov) - marec
Anton Čarný (†79 rokov) - marec
ríl
Margita Puľaková (†90 rokov) - aprí
Justína Ťahlová (†93 rokov) - aprílíl
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An
nton Béreš – január
Jarmila Kurpitová – január
Da
aniela Ivanková – január
Ru
užena Čarná – január
Bla
ažena Ritešová – február
An
nna Janáková – február
Ma
alvína Kušnírová – marec
Jozef Dorič – apríl
Kv
vetoslava Kušnírová – apríl
Miichal Figľar – jún
Ru
užena Majerčíková – jún
JolanaVašková – jún

OZNAM
Oznamujeme občanom, žee dňa 9.5. bude
prerušená distribúcia plynu v celej obci z dôvodu
opravy plynového potrubia
p

ZASADNUTIE OBE
ECNÉHO
ZASTUPITEĽS
STVA
Najbližšie zasadnutie obecnéého zastupiteľstva
sa uskutoční 16.5. o 15.00.
1
hod.

