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DNI OBCE
16.-18. júna pri príležitosti 768. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci sme oslávili
Dni obce. V rámci osláv si všetci mohli užiť zábavu a rôzne pripravené atrakcie pre deti a
dospelých i bohatý kultúrny program. V piatok sa konali športovo – zábavné súťaže pre
žiakov ZŠ s MŠ.
Na druhý deň osláv sa striedalo varenie
guľášu so súťažením v športovo - zábavných
disciplínach. Pre občanov bolo pripravené
čapované pivo a kofola, pre tých najmenších skákací hrad aj trampolína. Prekvapením bola
aj ukážka jedného z najnovších modelov
kombajnov
značky
Claas
(súkromný
podnikateľ Jozef Karch). V závere dňa
hodnotili súťažiacich vo varení guľášu. Porote
najviac chutil guľáš, ktorý navarili dve družstvá
a to p. Sedlického a p. Kostreja. Mladých
športových víťazov čakali sladké odmeny.
Podvečer spestrilo hudobné vystúpenie Čika s gitarou (p. Barančík) a vozenie detí na
koňoch.
Tretý deň sa začal slávnostným obedom
v školskej jedálne, v ktorej nechýbali ani
obrazy miestnej rodáčky Ľudmily LakomejKrausovej. Stretli sa tu spoluobčania,
priatelia aj hostia z verejného života, ktorí sú
nápomocní pri rozvoji obce. Starosta udelil
ocenenia: za dlhoročnú funkcionársku
činnosť v COOP Jednota v obci (Michal
Stanko, Jozef Dorič), za dlhoročnú
funkcionársku činnosť v SZPB v obci
(Ľudmila Gubiková, Mgr. Jozef Pižňarský), za
rozvoj školstva v obci (PaedDr. Alojz Rovňák), za vzornú reprezentáciu v nohejbale (Mgr.
Peter Uličný), za dlhoročnú prácu v samospráve (Mária Babiková), za pomoc obci (Mária
Vetrecinová).
Popoludňajší kultúrny program bol kvôli silnému vetru presunutý
z vonkajšieho ihriska do kultúrneho domu. Na pódiu vystúpili deti ZŠ s MŠ a víťazi 13.
ročníka speváckej súťaže „Ej, zalužicki poľo“, manželia Ťaskovci (Vranov nad
Topľou), folklórny súbor Svojina (Michalovce) a ženská spevácka skupina Čemerina (Pusté
Čemerné).

KANALIZÁCIA V OBCI

Začiatkom júla sa začali práce na kanalizácií v obci. Predmetom stavby je Stoka "AB 1-1"
PVC DN 300 o dĺžke 630m a kanalizačné prípojky PVC DN 125 v počte 19ks v celkovej
dĺžke 172m. Stavbu realizovala firma HYPEX spol. s.r.o. Michalovce.

VÝLET DO SAROSPATAKU

Dňa 28.7. sa uskutočnil výlet našich "skôr
narodených"
občanov.
Cesta
začala v
Zalužiciach odkiaľ v ranných hodinách sa
presunuli autobusom do Viničiek, kde pre nich
bola pripravená plavba loďou po rieke Bodrog.
Plavba končila v maďarskom meste Sárospatak,
ktoré je bohaté
na historické pamiatky.
Najstaršou účastníčkou bola pani Bačová (89
rokov). Výlet si účastníci veľmi chválili.

16. zasadnutie OZ (3.7)
Z

uznesení

č. 198 - 212

Uznesenie č. 200/2017 k bodu č. 2
OZ Berie na vedomie Plnenie uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 201/2017 k bodu č. 3
OZ Schvaľuje VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a
podmienok úhrady v ŠJ
Uznesenie č. 202/2017 k bodu č. 4
OZ Schvaľuje a) predloženie ŽoNFP v rámci mikroregiónu JUH – Šírava na RO projektu: Predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci, kód výzvy, t. j. OPKZP-PO-SC11-2017-23.
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov 4176.- EUR s DPH.
Uznesenie č. 203/2017 k bodu č. 5
OZ Schvaľuje Úpravu rozpočtu na rok 2017 formou rozpočtového opatrenia č. 1
Uznesenie č. 204/2017 k bodu č. 6
OZ A) Berie na vedomie Informáciu o stave realizácie projektu – Prestavba MŠ na obecný úrad.
B) Poveruje Starostu obce zabezpečením verejného obstarávania pre 114 ks svietidiel a realizáciu
rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 205/2017 k bodu č. 7

OZ Berie na vedomie Informáciu o stave realizácie kanalizácie v obci – p. Ing. Ctibor Mečár, konateľ
spoločnosti HYPEX spol. s r.o. Michalovce
Uznesenie č. 206/2017 k bodu č. 8
OZ Schvaľuje
a) Komisiu na odovzdanie predmetu nájmu: Pohostinstvo BAR E58 v Malých Zalužiciach – Ing. V.
Galenko, Ing. A. Vasiľová, D. Sekletárová
b) Vypísanie VOS – termín do 6.7.2017 a termín uzávierky: 21.7.2017 do 12:00 hod. Príloha: Podmienky
verejnej obchodnej súťaže
c) Komisiu na otvorenie obálok a vyhodnotenie súťaže (termín: 24.7.2017): Ing. V. Galenko, Ing. A.
Vasiľová, D. Sekletárová, Mgr. M. Sopko, p. Ing. R. Tomáš, A. Stretavský
d) Zverejnenie spôsobom obvyklým
Uznesenie č. 207/2017 k bodu č. 9
OZ Berie na vedomie Zhodnotenie podujatia Dni obce Zalužice
Uznesenie č. 208/2017 k bodu č. 10
OZ Súhlasí Aby sa od 5.7.2017 nevyvážal komunálny odpad domácnostiam, ktoré doteraz nezaplatili
poplatok.
Uznesenie č. 209/2017 k bodu č. 10
OZ Berie na vedomie Informáciu o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017
Uznesenie č. 210/2017 k bodu č. 10
OZ Berie na vedomie Chronológiu postupu riešenia prípadu p. Mihálkovej a p. Ing. Hospodára ohľadne
terénnych úprav a oplotenia dvora Lažňany. K vysvetleniu p. Ing. Hospodára a informáciám starostu obce
nemali poslanci žiadne otázky.
Uznesenie č. 211/2017 k bodu č. 10
OZ A) Neschvaľuje Žiadosť o finančnú výpomoc: a) Matúš Hajduk b) Žaneta Chromá
B) Berie na vedomie Žiadosti a odporúča obecnému úradu vypracovať zásady na sociálnu výpomoc do
1.9.2017
Uznesenie č. 212/2017 k bodu č. 10
OZ Odporúča Prizvať na nasledujúce OZ zástupcov spoločnosti JOZANA na prejednanie podmienok
prenájmu domu smútku.
NAVŠTEVA Z RÁDIA LUMEN

3.8. náš obecný úrad a gréckokatolícku farnosť navštívil pán JÁN SABOL, gréckokatolícky
kňaz a náboženský redaktor rádia Lumen z Banskej Bystrice, ktorý plánoval pripraviť
reportáž o našej farnosti. Relácia "Lupa" na vlnách rádia Lumen o Gréckokatolíckej farnosti
Zalužice bola odvysielaná 30.8. v premiére a potom aj 2x v repríze v sobotu a na ďalšiu
stredu.
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Od 14. augusta na hlavnej ceste a bočnej uličke
na strane obecného úradu sa uskutočnila
rekonštrukcia verejného osvetlenia. Tým by sme
mali znížiť spotrebu elektrickej energie a nákladov
na údržbu verejného osvetlenia, ale hlavne
zlepšiť verejné osvetlenie v týchto častiach. Práce
realizovala spoločnosť Tiplux s.r.o. Košice.
Realizácia stala takmer 20 tisíc eur.

PRÁCE V OBCI

Začiatok školského roka 2017/2018
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. K začiatku tohto školského roku v ZŠ s MŠ Zalužice
stihli sme zrealizovať viacero úprav:
- renováciu podlahy v telocviční,
- obnovenie a prípravu priestorov školskej družiny,
- vymaľovanie tried,
- spustenie do prevádzky tretej počítačovej učebne,
- zavedenie voliteľného predmetu - Finančná gramotnosť v 5.ročniku.
Niekoľko údajov na začiatok školského roku 2017/2018: počet všetkých žiakov našej školy 151, 1. ročník - 25 žiakov, detašované pracovisko ZUŠ Sobrance - počet žiakov školy v
jednotlivých odboroch - 65. Počet detí v materskej škole - 32, sú 2 oddelenia ŠKD - 49 detí.

17. zasadnutie OZ
20.9.2017
Z

uznesení

č. 213 – 229

Uznesenie č. 216/2017 k bodu č. 3
OZ Berie na vedomie Informatívnu správu
o kanalizácii v obci od p. Ing. C. Mečára.
Uznesenie č. 217/2017 k bodu č. 3
OZ A) Schvaľuje
 Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu pre r 2018 za účelom
realizácie projektu „Kanalizácia – Zalužice“, ktorého predmetom realizácie bude časť – stoka AB 1-11,
 Zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 Zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov (rozpočet stavby predstavuje hodnotu 179 569 EUR s DPH),
 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
B) Schvaľuje
- Poverenie starostu, aby jednal s víťazom súťaže týkajúcej sa projektu „Kanalizácia – Zalužice“ AB 1-11
- Zmluva s obstarávateľom bude platná len v prípade schválenia financovania projektu podľa bodu „A“
C) Súhlasí S vypracovaním žiadosti p. Ing. Bajužíkovou.
Uznesenie č. 218/2017 k bodu č. 4
OZ A) Berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2017/2018 a príprave nového školského roka.
B) Doporučuje Starostovi na ďalšie OZ pozvať riaditeľa s vedúcou šk. jedálne a zástupkyňu pre MŠ.
Uznesenie č. 219/2017 k bodu č. 5
OZ Berie na vedomie
Informatívnu správu HK obce o vykonaných kontrolách za obdobie od 09.11.2016 od 17.08.2017
Uznesenie č. 220/2017 k bodu č. 6
OZ Schvaľuje VZN č. 3/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja Košice a voľby do orgánov samosprávy obce Zalužice.
Uznesenie č. 221/2017 k bodu č. 7
OZ Schvaľuje VZN č. 4/2017 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo
náhlej núdze formou jednorazovej dávky s účinnosťou od 1.1.2018.
Uznesenie č. 222/2017 k bodu č. 8
OZ Berie na vedomie Stav nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad k 18.09.
Uznesenie č. 223/2017 k bodu č. 9
OZ Žiada Predsedov komisií OZ uskutočniť zasadnutia komisií do najbližšieho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 224/2017 k bodu č. 9
OZ Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o tom, že počet dôchodcov, ktorí sú prihlásení na obedy je 30 osôb, t.j. plný počet.
Uznesenie č. 225/2017 k bodu č. 9
OZ Berie na vedomie Informáciu o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré budú 4.11.2017.
Uznesenie č. 226/2017 k bodu č. 9
OZ Berie na vedomie Informáciu starostu obce o uzamknutí všetkých brán (závor) vedúcich k Šírave po
skončení súťaže Zemplínsky kapor.
Uznesenie č. 227/2017 k bodu č. 9
OZ Berie na vedomie Upozornenie Ing. M. Gajdoša na nebezpečné správanie psov.
Uznesenie č. 228/2017 k bodu č. 9
OZ Berie na vedomie Upozornenie starostu obce na dodržiavanie VZN č. 4/2016 o správe a
prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zalužice.
Uznesenie č. 229/2017 k bodu č. 9
OZ Berie na vedomie Informáciu o súčasnej situácii pri prestavbe starej MŠ na obecný úrad.

Motozraz sveta motocyklov
V dňoch 17. - 20. augusta 2017 sa konal už
16. ročník motozrazu sveta motocyklov. Na
spanilú jazdu sa vydalo rekordné množstvo
motorkárov! V rámci tohto podujatia našou
obcou v sobotu prechádzala kolóna približne
3000 motocyklistov.

Vyhlásenie volieb do orgánov
samosprávnych krajov
Rozhodnutím Predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č.166/2017 Z. z. zo
dňa 28.06.2017 boli vyhlásené voľby do
orgánov samosprávnych krajov na sobotu 4.
novembra 2017.

Narodení za toto obdobie
Matej Mihalík (17.6.)
Martin Tkáčík (28.6)

NAŠI JUBILANTI
Mária Vargová – marec (80 rokov)
Helena Andrejcová – máj (85 rokov)
Zlata Maskaľová – august (80 rokov)
Anna Marcinčáková – júl (85 rokov)
Ladislav Kušnír – november (80 rokov)
Anna Bajčiová – júl (85 rokov)
Jana Dzvoniková – február (85 rokov)
Rozália Belejová – október (85 rokov)
________________________________________

Najstarší občania
Mária Žobráková - 96 rokov - november
Rozália Belasová - 93 rokov – november
Emília Hospodárová - 90 rokov - jún
Anna Naščáková - 90 rokov - november
Helena Bačová - 89 rokov - apríl
Alžbeta Viňanská - 88 rokov - jún
Michal Sopko - 86 rokov - apríl
________________________________________

Navždy nás opustili títo občania:
Mária Kizivatová († 76 rokov) - júl
Agnesa Doričová († 84 rokov) – august
________________________________________
30 septembra v priestoroch za poštou v časti Malé
Zalužice v čase od 14.00 do 18.00 sa bude konať 7. ročník
výstavy plodín pod názvom:

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!

