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OBČASNÍK

http://www.zaluzice.sk/

Nová webová stránka obce - www.zaluzice.sk
Vážení občania. Uprostred mája sme spustili novú webovú stránku našej obce. Môžete tam
nájsť upútavky na blížiace sa kultúrne a športové akcie, zasadnutia OZ, ale pridali sme pre
Vás aj tlačivá na stiahnutie, aby čakanie na úrade bolo čo najkratšie. Nezabudli sme ani na
naše športové kluby, občianske združenie Zalužka, Rímskokatolícku a Gréckokatolícku
farnosť, virtuálny cintorín a samozrejme aj na našu školu.

Február

Boli vykonané práce na

komplexnej obnove okien v našej škole.

Marec

DEŇ UČITEĽOV

Pri príležitosti dňa učiteľov prijal starosta obce v priestoroch obecného úradu pozvaných
učiteľov zo ZŠ s MŠ v Zalužiciach, ktorým udelil ďakovné listy za ich obetavú prácu v oblasti
vzdelávania mládeže. Tohto stretnutia
sa zúčastnili títo pedagógovia:
Mgr. Iveta Červeňáková
Mgr. Jana Hrubá
Mgr. Katarína Novotná
Mgr. Beáta Sekletárová
Mgr. Anna Vargová
Mgr. Martin Stripai
Mgr. Peter Uličný
Ďalší ocenení Mgr. Miroslava Hajdóková, Mgr. Anna Fejková a Mgr. Ivo Ozimanič sa
ospravedlnili a ocenenie prevzali neskôr.

Apríl

Jarný farmársky rínok

V komunitnom centre dňa 2.apríla sa uskutočnilo podujatie - Farmársky rínok. Pre
návštevníkov bol pripravený: dedinský trh, detský kútik, výstava zajacov, výtvarná súťaž,
tvorivá dielňa pre deti. Boli pozvaní aj remeselníci, ktoré ukázali svoje práce. Okrem toho,
celý čas deti sa tešili na jazdu vozom s koňmi. Poďakovanie patri obecnému úradu a OZ
Zalužka.

STAVANIE MÁJA

Máj

9.mája sa pri pamätníku padlých hrdinov druhej svetovej vojny uskutočnil pietny akt, ktorého
sa zúčastnili aj členovia miestnej organizácii SZPB.

Kamery v obci
Začiatkom mája sme zrealizovali projekt „Kamerovým systémom k prevencií proti
kriminalite“. Tento projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality a to sumou 5 500 Eur a spoluúčasťou 20% z prostriedkov obce. Aj keď
v obci neevidujeme zvýšený výskyt trestnej činnosti, veríme, že tento stav sa nám podarí
udržať naďalej a to aj s prispením tohoto kamerového systému.

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládeže
Dňa 22. mája zasadala komisia kultúry, športu a mládeže. Na zasadnutí starosta
poďakoval za organizáciu doterajších aktivít: futbalový a stolnotenisový turnaj, Párački,
stavanie mája, Podvihorlatský maratón, Jarný farmársky rínok. Na komisii sa rozprávalo o
budúcich podujatiach. Najväčšie a najvýznamnejšie s nich budú „DNI OBCE“ (16.-18. jún).
Predsedníčka komisie p. A. Belasová informovala o plánovanom výlete pre dôchodcov
(plavba loďou po Bodrogu).
Akcie v najbližšom čase: športový deň žiakov II. stupňa: SŠÚ Vinné (26.5.), spevácka súťaž
„Ej, zalužicki poľo“ – 13. ročník (7.6.), športová súťaž: M-SR žiakov v nohejbale (10.6.).
Ďalšie akcie do konca roka: „Co poľo dalo“ (september), Mesiac úcty k starším (október),
Stretnutie jubilantov (november), Vianočné pastorále (december).

Zasadnutie komisie pre životné prostredie a výstavbu
26. mája sa uskutočnilo zasadnutie tejto komisie. Starosta privítal prítomných a oboznámil
komisiu s uzneseniami, ktoré boli z predchádzajúceho zasadnutia 16.01. a aj plánom akcií
na rok 2017. Tiež predložil členom komisie uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 20.02.2017, ktoré sa týkajú tejto komisie:
- Uznesenie č. 162/2017 – kde OZ vzalo na vedomie: Finančné prostriedky na výmenu
okien pre ZŠ s MŠ
- Uznesenie č. 177/2017 – OZ vzalo na vedomie: Informáciu ohľadne verejného
obstarávania – Prestavba MŚ na obecný úrad (6 záujemcov). V súčasnosti je situácia
taká, že 26.05. bola podpísaná zmluva s víťazom t.j. firmou J. Macík M-STAV.
Ďalšie preberané body: multifunkčné ihrisko, kanalizácia, prestavba starej MŠ na obecný
úrad, riešenie susedských sporov, osvetlenie.

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva
29. mája sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom okrem
iného sa schválil záverečný účet obce za rok 2016. V minulom roku obec hospodárila veľmi
dobre a na rezervný účet „odložila“ viac ako 90 tisíc EUR!
Prizvaný bol aj riaditeľ školy, ktorý informoval o zápise žiakov do 1. ročníka a zápise
a prijímaní deti do materskej školy.
Poslanci boli oboznámení o pripravovanom kultúrno-spoločenskom podujatí „Dni obce“
(16.-18. jún) a schválili finančný príspevok na varenie guľášu.
Ďalšie body zasadnutia: kamerový systém, kanalizácia, prestavba starej MŠ na obecný
úrad, osvetlenie, stav nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch, návrhy na ocenenia
obce. Na zasadnutí bol prítomný aj konateľ firmy, ktorá v našej obci na skúšku osadila
niekoľko kusov nového úspornejšieho verejné osvetlenia.

„Zalužice – kanalizácia“

Z uznesení

č. 179 - 197

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Zalužiciach zo dňa 29.05.2017
Uznesenie č. 182/2017 k bodu č. 3
OZ
A) Schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
B) Schvaľuje
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 94.179,83 EUR
Uznesenie č. 183/2017 k bodu č. 4
OZ Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2016
Uznesenie č. 184/2017 k bodu č. 5
OZ Schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2017
Uznesenie č. 185/2017 k bodu č. 6
OZ Berie na vedomie
Informáciu riaditeľa školy o zápise žiakov do 1.
ročníka a zápise a prijímaní detí do MŠ
Uznesenie č. 186/2017 k bodu č. 7
OZ Berie na vedomie
Základné prehľady a informácia – chod obce
a)stav nedoplatkov na miest. daniach ku dňu
29.05.2017
b)stav nedoplatkov na miest. poplatkoch za KO ku
dňu 29.05.2017
Uznesenie č. 187/2017 k bodu č. 8
OZ Berie na vedomie
Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva –
informáciu
a) komisia kultúry, športu a mládeže (22.5.)
b) komisia pre životné prostredie a výstavbu (26.5.)
Uznesenie č. 188/2017 k bodu č. 9
OZ Schvaľuje
Zmluvu o postúpení práv a povinnosti stavebníka
č. 411/50/2017/IÚ na časť stavby:

Uznesenie č. 189/2017 k bodu č. 9
OZ Schvaľuje
Zriadenie vecného bremena na svojich pozemkoch
bezplatne na celý cedovaný rozsah kanalizácie.
Uznesenie č. 190/2017 k bodu č. 10
OZ Schvaľuje
Zmluvu o dielo – Prestavba materskej školy na obecný
úrad a dodatok č. 1 k zmluve o dielo medzi obcou
Zalužice a Jánom Macíkom M-STAV
Uznesenie č. 191/2017 k bodu č. 11
OZ Poveruje
Starostu obce na zabezpečenie stavebného dozora
a následne uzatvorenie zmluvy na činnosť
stavebného dozora pre stavbu „Prestavba objektu
MŠ na obecný úrad“
Uznesenie č. 192/2017 k bodu č. 11
OZ Berie na vedomie
Informáciu konateľa spoločnosti Tiplux s.r.o. p.
Kajlu ohľadne osvetlenia v obci.
Uznesenie č. 193/2017 k bodu č. 11
OZ Nemá námietky
K deliteľnosti stavby „Predajňa“ s.č. 405 na základe
predložených dokladov COOP Jednota s.d.
Michalovce
Uznesenie č. 194/2017 k bodu č. 11
OZ Berie na vedomie
Kamerový systém – informáciu o realizácii
osadenia kamier.
Uznesenie č. 195/2017 k bodu č. 11
OZ Berie na vedomie
Informáciu starostu o návrhoch na ocenenia obce.
Návrhy predložiť do 31.05.2017
Uznesenie č. 196/2017 k bodu č. 11
OZ Berie na vedomie
Informáciu o riešení susedských sporov
Uznesenie č. 197/2017 k bodu č. 11
OZ
A) Berie na vedomie
Informáciu o pripravovanom kultúrnospoločenskom
podujatí „Dni obce“ 17.-18.6.2017
B) Schvaľuje
Finančný príspevok na varenie guľášu 35 €/družstvo

ŠPORT
Vzácna návšteva p. Dušana Galisa
V marci nás svojou prítomnosťou poctil splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport pán
Dušan Galis.

Podvihorlatský maratón
1.mája sa uskutočnil 33. ročník Podvihorlatského maratónu. Pri tejto príležitosti sme mohli
vidieť bežať cez našu obec niekoľko desiatok maratóncov. Pred obecným úradom už
tradične bola prvá občerstvovacia stanica. Týmto sme sa aj my podieľali na úspešnom
priebehu tohto podujatia.

XII. ročník Športovej olympiády žiakov ZŠ SŠÚ Vinné
V priestoroch ZŠ s MŠ Zalužice 26.mája sa konal ďalší ročník Športovej olympiády žiakov
ZŠ SŠÚ Vinné. Cieľovou skupinou boli žiaci ZŠ 5.-9. ročníka.
Po otvorení olympiády a prezentácii družstiev prebehali športové súťaže jednotlivých
družstiev. Na konci sa vyhodnotilo a organizátor ŠÚ zabezpečil pre všetkých obed v
školskej jedální.

Futbal – nasledujúce zápasy

Nohejbal

4.6. Kusín – OŠK Zalužice

3.6. Trebišov - Zalužice

11.6. OŠK Zalužice – Zemplínska Široká

17.6. KAC Košice - Zalužice

18.6. Moravany – OŠK Zalužice

1.7. Turnaj Humenné



Ing. Marek Fečko a Mgr. Anna Brezoňáková - február



Marek Mihalík a Magdaléna Sekletárová - február



Mgr. Dominik Dorič a MUDr. Štefánia Majdová - apríl



Milan Hreha a Veronika Smrigová – máj





Mária Žobráková - 96 rokov – november



Rozália Belasová - 93 rokov - november



Helena Bačová - 89 rokov - apríl



Alžbeta Viňanská - 88 rokov - jún



Michal Sopko - 86 rokov - apríl



Irena Kováčiková - 86 rokov – jún

Sobota – 17.06.2017
16.00 – varenie guľášu
16.00 – športovo – zábavné súťaže
pre mladých aj starších
19.00 – vyhodnotenie súťaži
19.00 – ČIKO (kone, gitara, spev)
Nedeľa – 18.06.2017
16.00 – kultúrny program

 Jana

Dzvoniková - február

 Helena

Andrejcová - máj

 Anna

Marcinčáková - júl

 Anna

Bajčiová - júl

 Rozália

Belejová - október

·

Václav Čarný († 79 rokov) - január



Martin Marcinčák († 42 rokov) - február



Ing. Stanislava Tušímová († 45 rokov) - február



Helena Chrapovičová († 89 rokov) - marec



Mária Michalková († 89 rokov) - marec



Ladislav Čarný († 81 rokov) - máj

