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Editorial
Milí spoluobčania,
prázdniny i dovolenky sa skončili a leto sa pomaly
mení na jeseň. Nočné teploty klesajú, ráno sa objavujú hmly. No môže nás ešte príjemne prekvapiť babie
leto, pri ktorom pookrejeme a zaspomíname na chvíle
oddychu, zábavy a dovoleniek. Po nedávnom oddychu sa všetci plní elánu s veľkou radosťou vrháme
do víru pracovných povinností. Vraciame sa späť
do zabehnutých koľají – školských povinností, ktoré
nám už všetkým prednedávnom začali. Na začiatok
nového roka sa tešili najviac naši prváci. Po veľkom
očakávaní sa z nich stali riadni školáci. Netreba však
zabúdať, že školské povinnosti prinášajú aj mnoho pozitívneho. Stretnutia so spolužiakmi, blízkymi
priateľmi po dvoch mesiacoch padnú všetkým veľmi
dobre. Každý chce rozpovedať svoje letné zážitky.
Ľudia mali už oddávna potrebu stretávať sa, aby
sa stali silnejšími a získali tak väčší vplyv pri presadzovaní svojich názorov. Dnes sa ľudia stretávajú
skôr preto, aby sa vzájomne spoznali a obohacovali
svoje životné zážitky. Aj v našej obci pôsobí veľa
organizácii či spolkov, ktoré pre svojich členov, ale
i obyvateľov obce pripravujú rôzne športové a kultúrno – spoločenské podujatia. Vďaka rôznym organizáciám i jednotlivcom vyvíjajúcich činnosť v rôznych
oblastiach, je vo Veľkom Záluží spoločenský život,
kultúra i šport na vysokej úrovni. Podľa mňa sú dôležité osobné stretnutia a rozhovory. Aby nezakrpateli
naše vyjadrovacie schopnosti, aby sme vedeli aj počúvať toho druhého, aby sme mohli prejaviť dávku
empatie, pochopenia a obohatili sa o poznanie a vedomostí iných. Veď aj múdre slovenské príslovie hovorí: „Vtáka poznáš po perí a človeka po reči“. Bez
osobných rozhovorov by sme si prestávali rozumieť.
Ľudia, ktorí tu viac rokov neboli a vracajú sa
naspäť, či už na návštevu k príbuzným, či si niečo
na úrade vybaviť, alebo položiť kytičku na hroby svo-

jich predkov, sa poväčšine pochvalne vyjadrujú o rozdieloch, aká bola obec kedysi a aká je dnes. Môžem
však zodpovedne povedať, že vždy bol môj prvoradý
cieľ prospech obce a blaho jej obyvateľov. Je potrebné, milí spoluobčania, aby sme prednosti a aktivity
našej obce, tie tradičné i novozaložené aj naďalej
upevňovali a rozvíjali, aby sme sa nimi obohacovali
navzájom a aby sme nimi potešili a povzbudili aj našich hostí, ktorí k nám zavítajú. Každá obec má svoj
charakteristický vlastný kultúrny život, organizovanie rôznych podujatí, stretnutí a súťaží. Inak tomu
nie je ani v našom Veľkom Záluží, kde sú už takéto
podujatia tradíciou.
Čo dodať na záver? Snáď len popriať zdravie, pokoj a pohodu a ešte pár pekných, slnečných a teplých
jesenných dní pred koncom roka.
					
				

Milan Bíro,
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 27. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 26. júna 2017
————————————————————
UZNESENIE č. 284/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu Hollú
a členov PhDr. Petra Cochera a Ing. Andreja
Moravčíka.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 285/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca PhDr. Petra Cochera.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 286/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstvaObecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží vrátane pozmeňovacieho návrhu poslanca Cochera.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 287/2017
k bodu č. 5 / Informácia o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 288/2017
k bodu č. 6/ Správa audítora k účtovnej závierke
Obce Veľké Zálužie za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu audítora k účtovnej závierke Obce Veľké
Zálužie za rok 2016 zo dňa 16. júna 2017.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
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————————————————————
UZNESENIE č. 289/2017
k bodu č. 7/ Správa audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok 2016 zo dňa 16.
júna 2017.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 290/2017
k bodu č. 8/ Výročná správa Obce Veľké Zálužie
za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
výročnú správu Obce Veľké Zálužie za rok 2016.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 291/2017
k bodu č. 9/ Schválenie návrhu záverečného účtu
za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh záverečného účtu Obce Veľké Zálužie za r.
2016,
b) schvaľuje
celoročné hospodárenie Obce veľké Zálužie z rok
2016 bez výhrad,
c) schvaľuje
rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2016
vo výške 95.135,94 Eur takto:
príspevok do rezervného fondu: 11.783,94 Eur,
-oprava podláh ZŠ: 34.352,00 Eur,
-rekonštrukcia hasičskej zbrojnice: 20.000,00 Eur
-rekonštrukcia vstupu na cintorín za kostolom:
6.000,- Eur,
-osvetlenie ulice Hlavná: 15.000,00 Eur,
-rekonštrukcia sochy Immaculaty: 8.000,00 Eur.
Hlasovanie:
za: 2 - Peter Cocher, PhDr.; Andrej Moravčík, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 3 - Jana Chňapeková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Iveta Ovčíková; nehlasoval: 3 Daniela Hollá, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Ján
Murín, Ing.;
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————————
UZNESENIE č. 292/2017
k bodu č. 10/ Druhá úprava rozpočtu Obce Veľké
Zálužie za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh druhej úpravy rozpočtu za rok 2017,
b) schvaľuje
návrh druhej úpravy rozpočtu za rok 2017.
Hlasovanie:
za: 1 - Jaroslav Bozáň; proti: 2 - Ján Murín, Ing.;
Jana Chňapeková, Mgr.; zdržal sa: 5 - Daniela
Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková;
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————————
UZNESENIE č. 293/2017
k bodu č. 11/ Riešenie neprijatých detí do MŠ
na školský rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča

starostovi obce Veľké Zálužie, aby umožnil navštevovať v školskom roku 2017/2018 „Kútik dočasnej
starostlivosti“, prioritne deťom, ktoré spĺňajú zákonné podmienky pre prijatie do Materskej školy
vo Veľkom Záluží a z kapacitných dôvodov neboli
prijaté do Materskej školy vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.;
Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 1 - Jaroslav Bozáň; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 294/2017
k bodu č. 12/ Dohoda o partnerstve a vzájomnej
spolupráci medzi obcami Jarok, Lehota a Veľké
Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh dohody o partnerstve a vzájomnej spolupráci
medzi obcami Jarok, Lehota a Veľké Zálužie,
b) schvaľuje
Dohodu o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi obcami Jarok, Lehota a Veľké Zálužie,
c)odporúča
starostovi obce podpísať Dohodu o partnerstve
a vzájomnej spolupráci.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 295/2017
k bodu č. 13/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Kolařík a manželka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť p. Miroslava Kolaříka a manželky
Veroniky Kolaříkovej, bytom Rínok 262/15 Veľké
Zálužie, o odkúpenie pozemku par.č. 564/86 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 59 m2,
a) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
b) schvaľuje zámer
odpredať pozemok parc.č. 564/86 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 59 m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Predmetný pozemok tvorí predzáhradku
rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie predmetného pozemku v dobrej viere, že je ich
vlastníctvom.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 296/2017
k bodu č. 14/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Očadlíková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť p. Martiny Očadlíkovej, bytom Dlhý rad
245/6 Veľké Zálužie, o odkúpenie pozemku parc.č.
563/49 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 24 m2,
b) schvaľuje zámer
odpredať pozemok par.č. 563/49 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 24 m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že predmetný pozemok rodičia a starí
rodičia žiadateľky užívali v dobrej viere viac ako
60 rokov, nakoľko je včlenený do pozemku par.č.
416/1 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie, ktorý je vo
vlastníctve žiadateľky.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;

Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 297/2017
k bodu č. 15/ Schválenie zámeru prevodu pozemku
– p. Gulaba a manželka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) ruší
Uznesenie č. 275/2017 zo dňa 20.03.2017
b) schvaľuje zámer
prevodu časti obecného pozemku reg. „E“ par.č.
564/1 – k.ú. Veľké Zálužie o výmere 99 m2 ako
dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že rodina
žiadateľov užíva predmetný pozemok dlhodobo
v dobej viere, že je ich vlastníctvom.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 298/2017
k bodu č. 16/ Schválenie zámeru prevodu pozemku
– p. Janega
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) ruší
Uznesenie č.8/2013 zo dňa 13.3.2013
b) schvaľuje zámer
vzájomnej zámeny časti obecného pozemku s p.č.
564/65 – reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie s výmerou 22
m2 vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie za pozemok
s p.č. 123/2 o výmere 83 m2 reg. „C“ k.ú. Veľké
Zálužie vo vlastníctve p. Petra Janegu ako dôvod
hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je usporiadanie majetkových
vzťahov medzi Obcou Veľké Zálužie a žiadateľom
na základe dlhodobého užívania predmetných
pozemkov obcou a žiadateľom. Predpokladom
uskutočnenia vzájomnej zámeny je, že zámena sa
uskutoční bez toho, aby niektorá zo strán požadovala finančné vyrovnanie ceny pozemkov.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 299/2017
k bodu č. 17/ Schválenie prevodu pozemku a výmena pozemkov – p. Mezei a manželka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
zámer o odkúpenie obecného pozemku a výmena
pozemkov – Vladimír Mezei, Jana Mezeiová, ako
prípad hodný osobitného zreteľa,
b) berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie
c) schvaľuje výmenu pozemkov ako dôvod hodný osobitného zreteľa nasledovne:
prevedenie vlastníckeho práva k novovytvorenej
par.č. 564/57 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 9 m2 a parc.č. 564/89 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 m2 na Vladimíra a Janu
Mezeiových v celosti a Vladimír a Jana Mezeioví
prevedú na obec Veľké Zálužie vlastnícke právo
k novovytvorenej parc.č.132/8 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 12 m2. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie pozemku
žiadateľom a pôvodným vlastníkom,
d) schvaľuje prevod majetku obce ako dôvod
hodný osobitného zreteľa nasledovne:
Obec Veľké Zálužie zároveň prevádza vlastnícke
právo k novovytvorenej nehnuteľnosti parc.č.

564/88 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15
m2 na Vladimíra a Janu Mezeiových v celosti.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé
užívanie pozemku žiadateľom a pôvodným
vlastníkom. Dohodnutou kúpnou cenou za
nehnuteľnosť parc.č. 564/88 je cena vo výške
150,00 Eur, slovom stopäťdesiat Eur, ktorá bude
uhradená do pokladne obce Veľké Zálužie ihneď
po podpise zmluvy.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 300/2017
k bodu č. 18/ Schválenie prevodu pozemku –
p. Kurišová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod obecného pozemku podľa uznesenia č.
268/2017,
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou
Veľké Zálužie a pani Andreou Kurišovou.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 301/2017
k bodu č. 19/ Súhlas s prenájmom obecného majetku pre RadioLAN
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
zámer prenájmu obecných priestorov – strecha
na bytových domoch vo vlastníctve obce ul. Podvinohrady a ul. Cintorínska ako dôvod hodný
osobitného zreteľa,
a) schvaľuje
zámer prenájmu obecných priestorov – strecha
na bytových domoch vo vlastníctve obce ul. Podvinohrady a ul. Cintorínska ako dôvod hodný
osobitného zreteľa,
b) schvaľuje
text zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi
Obcou Veľké Zálužie a spoločnosťou RadioLan,
spol. s.r.o.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 302/2017
k bodu č. 20/ Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 3/2016 o určení príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľké Zálužie,
b) uznáša sa
na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu

nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 303/2017
k bodu č. 21/ Prerokovanie protestu prokurátora
k VZN č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
protest prokurátora č. Pd 97/17/4403 zo dňa 22.
mája 2017 proti VZN č. 1/2017 o podmienkach
podnikania na území obce Veľké Zálužie,
b) ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o podmienkach podnikania na území obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.
————————————————————
UZNESENIE č. 304/2017
k bodu č. 22/ Upozornenie prokurátora k VZN č.
1/2015, 2/2015, 3/2015, 2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry
Nitra č. Pd 132/17/4403 zo dňa 24. mája 2017 proti
Všeobecne záväzným nariadeniam č. 1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory
sociálneho bývania, č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby, č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Veľké Zálužie a č. 2/2017
o vyhradení miest a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie,
b) berie na vedomie
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry
Nitra č. Pd 132/17/4403 zo dňa 24. mája 2017 proti
Všeobecne záväzným nariadeniam č. 1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory
sociálneho bývania, č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby, č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Veľké Zálužie a č. 2/2017
o vyhradení miest a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 305/2017
k bodu č. 23/ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015
o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania
a správy nájomných bytov v bytových domoch
obstaraných z verejných prostriedkov na účely
podpory sociálneho bývania
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných
z verejných prostriedkov na účely podpory sociá-

STRANA 5

lneho bývania,
b) uznáša sa
na Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach
a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho
bývania.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 306/2017
k bodu č. 24/ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby,
b) uznáša sa
na Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 307/2017
k bodu č. 25/ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Veľké
Zálužie,
b) uznáša sa
na Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Veľké
Zálužie.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.
————————————————————
UZNESENIE č. 308/2017
k bodu č. 26/ Návrh dodatku č. 1 k VNZ č. 2/2017
o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VNZ č. 2/2017 o vyhradení
miest a stanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane
na území Obce Veľké Zálužie,
b) uznáša sa
na Dodatku č. 1 k VNZ č. 2/2017 o vyhradení miest
a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území
Obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Daniela Hollá, Ing; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 1
- Peter Cocher, PhDr.; nehlasoval:1 - Jana Chňapeková, Mgr.
————————————————————
UZNESENIE č. 309/2017
k bodu č. 27/ Zrušenie drobnej prevádzkarne MNV
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
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a) prerokovalo

————————————————————

Výzvu Okresného súdu Nitra – návrh na výmaz
Miestneho národného výboru vo Veľkom Záluží
(drobnej prevádzkarne) z obchodného registra,
b) ruší
drobnú prevádzkareň Miestneho národného výboru
vo Veľkom Záluží s tým, že všetky práva a záväzky
drobnej prevádzkarne preberá obec.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 310/2017
k bodu č. 28/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) ruší
Uznesenie č.9/2013 zo dňa 13.3.2017
B) schvaľuje
zámer prevodu pozemku p.č. 564/93 reg. C k.ú.
Veľké Zálužie odčlenenej z parc.č.564/1 reg. C
k.ú. Veľké Zálužie základe GP č. 90/2017 zo dňa
11.05.2017 o výmere 47 m2 ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že daný pozemok tvorí jediný
a nevyhnutný prístup k rodinnému domu manželov
Ovčíkových. Manželia Ovčíkoví kúpili rodinný
doma s pozemkom na základe kúpnej zmluvy zo
dňa 26.07.2006 v dobrej viere, že odkupujú aj túto
časť pozemku, ktorá bola pôvodnými vlastníkmi
využívaná dlhé desaťročia ako prístupová cesta a
bola riadne oplotená, nakoľko sa na nej nachádza
infraštruktúra príslušná k domu (vodomerná šachta,
hlavný uzáver vody, žumpa).
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 311/2017
k bodu č. 28/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča
štatutárovi obce zabezpečiť úradné hodiny
obecného úradu jeden deň v týždni do 17,00
hodiny.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————

UZNESENIE č. 313/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstvaObecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 314/2017
k bodu č. 5/ Informácia o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0
nehlasoval: 1 - Daniela Hollá, Ing; (z dôvodu že sa
iba t.č. dostavila do miestnosti)
————————————————————
UZNESENIE č. 315/2017
k bodu č. 6/ Schválenie návrhu záverečného účtu
za rok 2016 – opakované predloženie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh záverečného účtu Obce Veľké Zálužie za r.
2016,
b) schvaľuje
celoročné hospodárenie Obce veľké Zálužie z rok
2016 bez výhrad,
c) schvaľuje
rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2016
vo výške 95.135,94 Eur takto:
- príspevok do rezervného fondu: 11.783,94 Eur,
- oprava podláh ZŠ: 34.352,00 Eur,
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice: 20.000,00 Eur
- rekonštrukcia vstupu na cintorín za kostolom:
6.000,- Eur,
- osvetlenie ulice Hlavná: 15.000,00 Eur,
- rekonštrukcia sochy Immaculaty: 8.000,00 Eur.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 1 – Jana Chňapeková,
Mgr.; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 316/2017
k bodu č. 7/ Druhá úprava rozpočtu Obce Veľké
Zálužie za rok 2017 – opakované predloženie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh druhej úpravy rozpočtu za rok 2017,
b) schvaľuje
návrh druhej úpravy rozpočtu za rok 2017.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Daniela Hollá, Ing; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 1 - Jana
Chňapeková, Mgr.; zdržal sa: 1 – Peter Cocher,
PhDr.; nehlasoval: 0

UZNESENIA

z 28. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 12. júla 2017

————————————————————
UZNESENIE č. 312/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Janu Chňapekovú
a členov Ing. Andreja Moravčíka a PhDr. Petra
Cochera.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

————————————————————
UZNESENIE č. 317/2017
k bodu č. 8/ Schválenie prevodu pozemku dôvodom
hodným osobitného zreteľa – p. Kolařík a manželka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku, a to predaj pozemku vo vlastníctve obce Veľké Zálužie par.č. 564/86, reg. „C“ k.ú.
Veľké Zálužie vo výmere parcely 59 m2 pánovi

Miroslavovi Kolaříkovi a manželke Veronike
Kolaříkovej, bytom Rínok 262/15, Veľké Zálužie,
ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie
predmetného pozemku v dobrej viere, že je ich
vlastníctvom,
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a pánom Miroslavom Kolaříkom a manželkou
Veronikou Kolaříkovou.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 318/2017
k bodu č. 9/ Schválenie prevodu pozemku dôvodom
hodným osobitného zreteľa – p. Očadlíková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku, a to predaj pozemku vo vlastníctve obce Veľké Zálužie par.č. 563/49, reg. „C“ k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 24 m2 pani Martine Očadlíkovej, bytom Dlhý rad 245/6, Veľké Zálužie, ako
dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok rodičia a starí rodičia žiadateľky užívali v dobrej viere viac ako 60 rokov, nakoľko je
včlenený do pozemku par. č. 416/1 reg.“C“ k.ú.
Veľké Zálužie, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky,
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a pani Martinou Očadlíkovou.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 319/2017
k bodu č. 10/ Schválenie prevodu dôvodom hodným osobitného zreteľa – p. Gulaba a manželka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku, a to predaj pozemku vo vlastníctve obce Veľké Zálužie par.č. 564/1, reg. „E“ k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 99 m2 pánovi Romanovi
Gulabovi a manželke Daniele Gulabovej, bytom
Cintorínska 1388, Veľké Zálužie, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že predmetná parcela sa
nachádza v bezprostrednej blízkosti k pozemku,
ktorý žiadatelia vlastnia, a ktorý bol dlhodobo
využívaný rodinou žiadateľky,
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie

ZBERNÝ DVOR
NA ČIKOŠKE
zberný dvor slúži na ukladanie vybraných vyseparovaných zložiek odpadu,
ktoré sem môžu dovážať len
obyvatelia obce Veľké Zálužie a to BEZPLATNE !

a pánom Romanom Gulabom a manželkou
Danielou Gulabovou.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 320/2017
k bodu č. 11/ Schválenie prevodu pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa – p. Ovčík
a manželka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku, a to predaj pozemku vo vlastníctve obce Veľké Zálužie p.č. 564/93, reg. „C“ k.ú.
Veľké Zálužie, odčlenenej z parc.č.564/1 reg. „C“
k.ú. Veľké Zálužie vo výmere parcely 47 m2 pánovi
Oliverovi Ovčíkovi a manželke Ivete Ovčíkovej,
bytom Kúty 226/4, Veľké Zálužie, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že daný pozemok tvorí
jediný a nevyhnutný prístup k rodinnému domu
manželov Ovčíkových. Manželia Ovčíkoví kúpili
rodinný doma s pozemkom na základe kúpnej
zmluvy zo dňa 26.07.2006 v dobrej viere, že
odkupujú aj túto časť pozemku, ktorá bola
pôvodnými vlastníkmi využívaná dlhé desaťročia
ako prístupová cesta a bola riadne oplotená,
nakoľko sa na nej nachádza infraštruktúra príslušná
k domu (vodomerná šachta, hlavný uzáver vody,
žumpa),
schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a pánom Oliverom Ovčíkom a manželkou Ivetou
Ovčíkovou.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 321/2017
k bodu č. 12/ Schválenie prevodu pozemku – zámena pozemkov – p. Janega
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku, a to vzájomnú zámenu časti
obecného pozemku s p.č. 564/65, reg. „C“ k.ú.
Veľké Zálužie s výmerou 22 m2 vo vlastníctve
Obce Veľké Zálužie za pozemok s p.č. 123/2, reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 83 m2 vo vlastníctve pána Petra Janegu, bytom Za humnami 100/45,
Veľké Zálužie. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je usporiadanie majetkových vzťahov medzi
Obcou Veľké Zálužie a žiadateľom na základe
dlhodobého užívania predmetných pozemkov

obcou a žiadateľom. Zámena sa uskutoční bez toho,
aby niektorá zo strán požadovala finančné vyrovnanie ceny pozemkov,
b) schvaľuje
text zámennej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a pánom Petrom Janegom.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 322/2017
k bodu č. 13/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
žiada
predsedu stavebnej komisie o zvolanie pracovnej
stavebnej komisie v termíne do dvoch týždňov odo
dňa konania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 323/2017
k bodu č. 13/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
700- eur pre Oblastný futbalový zväz, na základe
žiadosti zo dňa 28.06.2017, ako podporu mladým
futbalistom (uvedených v žiadosti) z Veľkého
Zálužia,
b) odporúča
starostovi obce vykonať rozpočtové opatrenie pre
uvedenú podporu.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 324/2017
k bodu č. 13/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča
stavebnej komisii, aby žiadosť Jozefa Patúca zo
dňa 17.01.2017 o územnoplánovaciu informáciu
prerokovala na najbližšej stavebnej komisii.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Od 1.3. - do 30.9.
Pondelok – Piatok:
7.30 - 12.00
13.00 - 15.30
Obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00
Sobota:
7.30 - 12.00

Od 1.10. - do 28.2.
Pondelok – Piatok:
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
Obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00
Sobota:
8.00 - 11.00
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Obecný úrad informuje
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ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV k 31.12.2016
Por. Priezvisko a meno
číslo daňového dlžníka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Bangová Erika
Bangová Mária
Bodišová Dušana
Borotová Eva
Draškovič František (1945)
neb.Garabíková Mária
Greguš Miroslav
Hozák Dušan
Hrnko Karol
Kečkéš Marek
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kmeťo Július
Komarňanský Emil
Kotlár František
Kováčik Michal
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Krišková Zuzana
Križanová Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kudryová Mariana
Kudryová Patrícia
Kutaková Simona
Lahučká Erika
neb. Lukáč Alojz
Macho Miloš, Ing.
Machúčová Katarína
Macková Martina
Mego Filip
Mezey Vladimír (1956)
neb.Novomeský Ján (1962)
Novomeská Mária
Pillér Jozef
Pillér Peter
Pillérová Mária
Pillérová Viera
Pötzl Karol
Rác Ivan
Rigo Aladár (1963)
Rigo Ladislav (1964)
Rigo Vladimír
Rigová Emília
Rigová Zuzana
Salay František
neb.Segéňová Anna
Segéňová Jana
Segéňová Monika
Slovák Juraj
Stojka Ladislav (1969)
Stojková Helena
Šipoš Ivan
Šípoš Juraj
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
neb. Tkáčik Peter
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Vindiš Jozef
Volárik Andrej
Zabák Milan

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Budín 978
Veľké Zálužie, Hlavná 450
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Hlavná 718

Veľké Zálužie, Sliváše 990/5
Veľké Zálužie, Jarocká 1299/30
Veľké Zálužie, Hlavná 670
Lehota 219
Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Titváň 38
Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13
Veľké Zálužie, Cintorínska 1388/20
Veľké Zálužie, Rapatská 915
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Žatevná 1150/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 417
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Kostolná 366/2
Veľké Zálužie, Jarocká 398/17
Nitra, Tr. A. Hlinku 28
Veľké Zálužie, Jarocká 1294
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Tichá 449
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Piesková 1016
Veľké Zálužie, Hlavná 717
Veľké Zálužie, Okružná 457
Veľké Zálužie, Okružná 418
Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Hlavná 368
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Jarocká 1293
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Jarocká 1298
Veľké Zálužie, Budín 1131/8
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie, Hlavná 453
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Kúty 216/7
Veľké Zálužie, Malináreň 525

Výška nedoplatku
v€

320,45
222,20
222,54
546,17
483,11
182,92
241,35
243,46
709,04
297,39
1593,74
457,22
326,57
163,33
342,09
242,94
263,18
552,45
188,54
494,11
431,65
642,80
322,91
180,81
885,09
277,52
885,80
297,96
289,64
236,55
225,61
570,44
287,36
734,61
194,48
175,44
217,15
372,81
171,19
821,51
708,56
264,10
1058,07
231,81
574,25
193,52
195,30
177,21
188,54
914,62
273,88
186,24
336,39
312,77
531,88
833,13
519,29
241,04
1336,26
401,70
613,81
286,08
460,62
308,85

ZAKÚPENIE
ORIENTAČNÝCH
ČÍSIEL
Oznamujeme občanom, že
v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31 z 30. januára 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
stavebník je povinný obstarať
si na vlastné náklady tabuľku
s orientačným číslom.
Vlastníci rodinných domov si
budú môcť zakúpiť orientačné
číslo domu v KLIENTSKOM
CENTRE obecného úradu
v cene za 4,50 € /ks.
Predaj orientačných čísiel bude prebiehať po jednotlivých uliciach.
O presnom termíne zakúpenia orientačných čísel budeme občanov
informovať prostredníctvom rozhlasu a internetovej stránky obce.

KLIENTSKE CENTRUM

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Obedňajšia prestávka:

7.30
7.30
7.30
9.00
7.30

–
–
–
–
–

15.00
15.00
17.00
15.00
12.00

12.00 – 13.00

Na základe §52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový zákon) a o zmene			
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej osoby 1600 €. 					
Vypracovala : Veronika Kolaříková. Aktualizovaný stav k 04.09.2017. 								
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého mesiaca.
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KLIENTSKE CENTRUM
Klientske centrum poskytuje služby na nasledovných úsekoch činností obecného úradu:
1. PODATEĽŇA A RECEPCIA:
a. podáva základné informácie občanom obce o činnosti orgánov obce,
b. podáva základné informácie k vybaveniu žiadostí
a iných podaní občanov, ktoré vykonávajú jednotliví
zamestnanci obecného úradu,
c. vydáva tlačivá k vybaveniu podaní na obecnom úrade a poskytuje súčinnosť k ich podaniu,
d. spolupracuje pri príprave relácií do obecného rozhlasu,
e.zabezpečuje kompletizáciu podkladov pre obecné
spravodajstvo a jeho obsahovú realizáciu prečítaním
správ,
f. zabezpečuje aktualizáciu úradnej tabule obce,
g. zabezpečuje príjem písomností a všetkých podaní,
h. zabezpečuje doručovanie písomností v zmysle príslušných oprávnení,
i. doručovanie úradných zásielok prostredníctvom Verejnej vyhlášky,
j. prijíma ústne a písomné žiadosti o sprístupnenie
informácií a eviduje ich v osobitnej registratúre a odstupuje ich na vybavenie príslušnému organizačnému
referátu obecného úradu na vybavenie,
k. príjem a evidencia občianskej inzercie a oznamov
na zverejnenie,
l. zabezpečuje činnosť rozmnožovne obecného úradu,
m. prepája telefonické hovory,
n. aktualizuje a dopĺňa web stránku obce Veľké Zálužie,
o. vedie evidenciu príručného skladu obecného úradu
p. povoľuje ambulantný predaj a poskytovanie služieb,
určuje podmienky na takýto druh predaja a výber
verejného priestranstva vhodného pre tento druh
podnikateľskej činnosti,
2. MIESTNE DANE:
a. poskytuje informácie o miestnych daniach,
b. vydáva tlačivá k miestnym daniam,
3. POKLADŇA:
a. vedie pokladňu, spracováva a eviduje pokladničné

operácie, príjmové a výdavkové pokladničné finančné
operácie,
b. vyberá miestne dane a poplatky,
c. zabezpečuje hotovostné platby pre občanov a organizácie,
4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SLUŽBY:
a. vydáva a prijíma žiadosti na pridelenie nádob na komunálny odpad a separovaný zber odpadu,
b. v spolupráci so správcom miestnych cintorínov vedie evidenciu o prenájme hrobových miest,
c. vedie agendu v oblasti pohrebníctva – virtuálny cintorín,
d. vydáva a eviduje výdaj vrecúšok na zber psích exkrementov,
e. eviduje a predáva rybárske lístky,
5. OSVEDČOVANIE:
a. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
b. vedie knihu osvedčovania podpisov a osvedčovania
fotokópie listín a odpisov,
6. MATRIKA A EVIDENCIA OBYVATEĽOV:
a. zverejňuje zrušenia trvalého pobytu prostredníctvom
Verejnej vyhlášky,
b. zabezpečuje príjem žiadostí na zápis do osobitnej
matriky, na vystavenie druhopisu rodného listu, na vystavenie druhopisu sobášneho listu, na vystavenie
druhopisu úmrtného listu, na spracovanie zmien
v osobných údajoch občanov, na úpravu mena alebo
priezviska,
c. vydáva oznámenia o pridelení súpisného čísla a orientačných čísiel v obci,
7. SÚČINNOSŤ A SPOLUPRÁCA:
a. s orgánmi štátnej správy, PZ, súdmi, exekučnými
úradmi, poisťovňami a pod.,
b. s VÚC, so školami, zdravotníckymi zariadeniami,
zariadeniami sociálnych služieb, s občianskymi združeniami a organizáciami,
c. s ostatnými referátmi obecného úradu, organizáciami obce a ďalšími organizáciami resp. inštitúciami.
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Čo sa deje za dverami
Leto v Materskej škole
Obdobie, keď je cez letné prázdniny prevádzka Materskej školy
pre verejnosť prerušená, je časom veľkého upratovania a rekonštrukcií. Inak tomu nebolo ani teraz. Naplánované bolo vymaľovanie detských šatní, nakoľko všetky triedy už majú vymenené skrinky na odkladanie vecí pre deti. Priestory sú teraz čisté
a vkusne vyzdobené. Firma Skippi – Veľké Zálužie nám sponzorsky venovala niekoľko krytov na radiátory do spomínaných
miestností, čo si nesmierne vážime.

Reštaurovanie Sochy Panny Márie
Immaculaty na stĺpe

Socha pochádza z obdobia baroka a bola už v minulosti viackrát obnovená. Na podstavci sú uvedené roky renovácie, 1888
a 1906. Jedna z posledných opráv bola realizovaná v roku 1991.
Na základe obhliadky odborníci konštatovali, že pamiatka potrebuje zreštaurovať, nakoľko bola vo výrazne narušenom stave. Tak dňa 27.6. 2017 sa celá kompozícia sochy s pomocou

Rekonštrukcia osvetlenia na Hlavnej ulici
Zvýšenie kvality života, výrazné zníženie nákladov a úspora
primárnych zdrojov sú presvedčivé dôvody pre modernizáciu
verejného osvetlenia v našej obci. Na Hlavnej ulici sme vymenili všetky pôvodné lampy za moderné a úsporné LED svetelné
osvetlenie, ktoré je zdrojom príjemného bieleho svetla, spektrálnym zložením podobného dennému svetlu, ktoré je pre ľudský
zrak najprirodzenejšie.
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Najväčšia rekonštrukcia prebehla v Školskej jedálni pri
MŠ, kde sa rekonštruovali sprchy a toalety pre zamestnancov školy, tiež aj sociálne zariadenie v kancelárii riaditeľky školy. Teraz už zodpovedajú súčasnému štandardu,
predsa, je to už tridsať rokov od otvorenia prevádzky v budove školy. Nový vzhľad dostala aj časť fasády v prevádzkovej časti budovy. Fotografie pôvodného stavu a teraz, po rekonštrukciách, si môžete pozrieť na webovej stránke obce.
					

odborníkov deinštalovala a transportovala do reštaurátorského
ateliéru. Reštaurovaním sa zachová a revitalizuje jedinečná
autentická pamiatka, a zachová jej všetky pamiatkové hodnoty
a zlepší sa jej technický stav. Zároveň sa predĺži životnosť pamiatky a zabezpečí sa vyhovujúci stav, ktorý umožní jej zachovanie pre ďalšie generácie.

Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
jeseň so sebou prináša vždy veľa nových vecí. Farebných, voňavých, dýchajúcich plnosťou.
Osobne si napríklad veľmi rád spomínam na detské roky, keď
pod žltými lúčmi slnka dozrievala úroda hrozna vo viniciach.
Vtedy sa zvykla zísť celá rodina, ba pripojili sa aj niektorí známi, aby za veselej vravy a našej detskej bezstarostnej zvedavosti
(ale aj pomoci :-) nová úroda načas odišla na svoje miesto.
Alebo tie neopakovateľné chvíle, ktoré nadišli vždy vtedy, keď
prvý mráz ovial horu okolo cesty na Skýcov - obec, ktorú sme

duchovne spravovali z Topoľčianok. Všetky farby roky tam
majú svoju nádheru, ale farby jasene sú predsa len čímsi výnimočné. Ťažko to aj opísať slovami, lepšie by to bolo asi namaľovať: kde-tu ešte zelené lístie, no rozmarne premiešané listami
v rôznych odtienkoch červenej, hnedej, žltej, oranžovej, fialovej.
Naozaj výnimočná cesta na jesennú vychádzku! Keď sa po takej
ceste človek potom ocitne obklopený tými dobrými ľuďmi pri
Pánovom oltári, nedá sa ináč, než ďakovať dobrému Pánu Bohu
za všetko.
S jeseňou sa mi však neodmysliteľne spája aj pravidelná októbrová modlitba ruženca v kostole v rodnom Rybníku nad Hronom.

Dodnes mám pred očami pána dekana Hrčku, ako sa večer - čo
večer spolu s mnohými veriacimi venoval tejto nádhernej mariánskej modlitbe. Obdivoval som zrnká jeho ruženca. Už len
vidieť ich z blízka, ako ich s pokojom v tvári posúva medzi prstami, bolo pre mňa – vtedy ešte malého miništranta – veľkým
zážitkom. Myslím, že práve on má veľkú zásluhu na tom, že
do mojej palety farieb jesene pribudla farba, ktorá, ak by tam
nebola, nebola by ani jeseň pre mňa úplná - farba mariánskej
úcty. Panna Mária sa vďaka októbrovému ružencu a májovým
litániám pod jeho vedením stala mojou Kráľovnou. Kráľovnou
jesene, Kráľovnou jari, jednoducho Kráľovnou.
Asi mnohí z vás, drahí čitatelia, by ste vedeli rozprávať o tom,
čo pre vás osobne znamená Panna Mária. Niektorých z vás sa
dotkla jej materinská pomoc ešte v detstve, niektorí ju pocítili
neskôr, možno pri štúdiu, voľbe povolania, riešení rodinných
záležitostí...
Osobitnú kapitolu v pôsobení jej materinskej lásky tvoria udalosti, ktoré sa nazývajú zázračnými. Jedným z takých je dnes
už slávny príbeh Evasia Ganoru (Casale Monferrato, Taliansko). Tento mladý roľník, ktorý mal manželku a päť detí, v r.
1949 ochorel na zhubné ochorenie krvi (Hodgkinov lymfóm).
Trpel na záchvaty horúčok, astmy, nechute do jedla. Jeho stav
sa napriek lekárskej starostlivosti a opakovaným transfúziám
neustále zhoršoval. Hoci bol telesne veľmi zoslabnutý, napriek
odhováraniu lekárov a obavám svojej manželky, že nevydrží
dlhú cestu, posledný májový deň v r. 1950 sa ako ležiaci pacient
pripojil k vlakovej púti do Lúrd. Počas dlhej cesty sa jeho stav
vážne zhoršil. Po príchode do Lúrd bol uložený na lôžko. Nasledujúci deň, bolo to 2. júna 1950, tento zbožný monferratský
roľník plný viery žiadal, aby ho zaviedli k jaskyni. Pri ponorení do Lurdskej vody si od Panny Márie žiadal uzdravenie nie
pre seba, ale aby ešte mohol vychovať svoje malé deti. Vtedy
pocítil v tele veľké teplo. Dokázal sa sám postaviť a po vlastných nohách sa vrátil do ubytovne. Na prekvapenie tých, čo
mu predtým pomáhali, sám sa začal venovať chorým. Po návrate vlakovej púte z Lúrd na stanicu do Casale, jeho manželka Emma Francia márne čakala pred vagónom chorých. Na jej
veľké prekvapenie Evasio, ktorý odchádzal z domu smrteľne
chorý, vystúpil z vagóna a kráčal k nej s batožinou v rukách.
Jeho uzdravenie je dnes jedným z mála oficiálne uznaných
Cirkvou za zázračné.
Jeseň. Začal som tento článok opisom jej farieb. Jeseň má naozaj pestré farby. Bolo by na škodu, keby mi v tej palete jesennej
pestrosti dajaká farba chýbala.
Áno, tie hlasy doliehajú aj ku mne - vravia, že vraj sa už dnes
niektoré odtiene nehodia, že dnes sa už niečo nenosí, už to vraj
nie je celkom in...
Nuž, popravde, neviem, čo by nám k tomu povedali mnohí Evasiovi príbuzní a priatelia, ktorí dodnes nad mestom mojich teologických štúdií uchovávajú živú pamiatku slávnej udalosti. A tak
ďalej premýšľam nad tou tajomnou farbou mariánskej úcty.
		
Anton Ižold
			
duchovný otec farnosti
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Materská a základná škola
Deň otvorených dverí v MŠ
V tomto školskom roku sa po 30 - krát otvára brána našej materskej školy od jej prvého otvorenia. Pri tejto príležitosti sme
organizovali „Deň otvorených dverí“, kde si mohla široká verejnosť prezrieť priestory MŠ. Sprievodnou akciou bola ochutnávka nátierok, ktoré pripravili naše pani kuchárky zo školskej
jedálne. Rodičia si pochvaľovali, aké dobroty sa pripravujú pre
ich ratolesti.
Vynovené priestory privítali nových škôlkarov.
						
Mgr. Zuzana Balážiová

Projekt :„Aby deti múdreli rýchlejšie“
Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou BRAMAC
vyhlásila v januári výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Otvoreného grantového programu 2017. Naša škola na túto výzvu
zareagovala a p. uč. Mgr. Z. Zabáková vypracovala projekt pod
názvom „Aby deti múdreli rýchlejšie“. Jeho cieľom je zefektívniť výučbu prostredníctvom nových názorných pomôcok a interaktívnej techniky. Veľmi nás potešilo, že náš projekt bol
schválený a podporený sumou 1000 €. Táto čiastka bola použitá
na nákup novej interaktívnej tabule a geometrických telies, ktoré
budú využívať žiaci na hodinách matematiky.
Za poskytnutú finančnú podporu veľmi pekne ďakujeme Nitrianskej komunitnej nadácii a firme BRAMAC a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
								
					
Vedenie ZŠ
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Základná a materská škola

Z príhovoru riaditeľky ZŠ pani Mgr.Dariny Lahučkej:
Vážený pán starosta, milí hostia, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci! Srdečne vás vítam na slávnostnom
otvorení nového školského roku 2017/2018.
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné
pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi
vykročiť do 10 mesiacov plnenia náročných úloh a povinností.
Ako ste si všimli ešte pred koncom školského roku sa začalo s dostavbou školy. Po jej dokončení v škole pribudnú postupne nové
priestory, ktoré nevyhnutne potrebujeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie kultúry stravovania. Keďže práce budú pokračovať aj počas školského roku, prosím Vás
milí žiaci, aby ste v záujme svojej bezpečnosti dodržiavali prísny
zákaz vstupu na stavenisko.
Vítam medzi nami prváčikov, ktorým prajem veľa úspechov
a radosti z každého dňa, ktorý strávia v našej škole. Pani učiteľky Sopúchová a Výbošťoková sa na vás veľmi tešia. Deviataci,
vás čaká náročný školský rok. Je pred vami úloha vybrať si
školu v ktorej sa budete pripravovať na svoje povolanie. Čaká
vás testovanie, prijímacie pohovory, na ktoré vás budú pani učiteľky pripravovať. Je na vás, koľko času budete tejto príprave
venovať, ako k tejto úlohe budete pristupovať, akú zodpovednosť máte voči sebe, rodičom i voči škole.

Škola to nie je len vzdelávanie, učebné plány, dobrá škola je
živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy,
vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si svojich
povinností.
Musím Vás upozorniť, že budeme prísne trestať prejavy drzého
správania, šikanovania, fyzického alebo psychického násilia.     
Dúfam, že spolupráca s obecným úradom, obecným zastupiteľstvom, Radou školy a Radou rodičov a Materskou školou,
Centrom voľného času a spoločenskými organizáciami v obci
bude i naďalej pokračovať v priateľskej atmosfére.
Želám nám všetkým veľa úspechov, aby školský rok bol pre všetkých radostný, veselý, plný zaujímavých akcií. Aby ste v škole
vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám,
čo nechápete, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby
naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovnovzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené
srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Prajem vám aj nám všetkým úspešný školský rok. 		
			
			
			
Darina Lahučká,
		
riaditeľka ZŠ
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti DHZ Veľké Zálužie
Rok 2017 je pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie malým novým začiatkom. Dokončila sa renovácia hasičskej striekačky PS 12, ktorá sa využíva najmä pri súťažiach v hasičskom
športe. Pravidelne sa zúčastňujeme školení hasičov a našich
členov zaraďujeme do pohotovosti, najmä v období prichádzajúcich povodní a v letných mesiacoch požiarov a pod.
V období fašiangov sme sa zúčastnili sprievodu pri príležitosti
pochovávania basy. Ďalej sa naša referentka mládeže Dáša Danášová aktívne venovala trénovaniu mládeže a ich úsilie bolo
odmenené na februárovej súťaži v Ivanke pri Nitre, 26. júna
sa umiestnili na súťaži v Lužiankach na 3. mieste. Poslednou
súťažou bolo okresné kolo "Hra plameň", ktorá sa konala v obci
Veľký Lapáš kde sa umiestnili na 2. mieste.
Dňa 2. apríla 2017 sme zahájili sezónu prvým tréningom dospelých a pri tejto príležitosti sme otestovali výkon čerstvo zrenovovanej hasičskej striekačky. Dňa 29. apríla 2017 sme boli,
starostom obce pánom Milanom Bírom, prizvaní na pomoc pri
stavaní mája.
Nasledujúci mesiac, teda 7. mája, sme sa zúčastnili na svätej
omši za patróna hasičov Sv. Floriána.
Pri podujatí Míľa pre mamu, ktoré sa konalo 13. mája 2017, sme
pre našich najmenších pripravili atrakciu, kde si mohli pomocou
vody vyskúšať striekanie na terč.
Letné mesiace sme začali oslavou MDD dňa 1.6.2017 na
malom ihrisku za základnou školou, kedy sme pre deti pripravili
zábavu v podobe peny, ktorú sme vytvorili pomocou prúdnice
na strednú penu.
Ďalšou našou činnosťou boli aj viaceré požiarne hliadky, ktoré
sme vykonávali mimo našu obec, ako napr v jarných mesiacoch
v Nitre na koncerte na amfiteátri a v lete na Agrokomplexe. Dňa
16. mája 2017 museli naši členovia zasahovať pri požiari porastu pri rodinnom dome, ktorý bol pohotovo uhasený.
Dňa 29.7.2017 sme boli Operačným strediskom HaZZ Nitra,
privolaní na požiar stohu slamy. Naši členovia dorazili s Ivecom
CAS 15 na miesto požiaru, následne sa nahlásili veliteľovi zásahu HaZZ Nitra a o 13:00 hod. prevzali požiar pod kontrolu.
Počas priebehu likvidácie požiaru bola zabezpečená výmena
členov DHZ Veľké Zálužie v celkovom počte šesť členov. Požiar
bol zlikvidovaný v čase 21:35 hod. Ukončenie zásahu bolo nahlásené operačnému stredisku a o 21:45 hod. sa naši členovia
vrátili do Hasičskej zbrojnice.
Na záver by som vám chcel oznámiť, že 27. mája 2017 ste nás
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mohli vidieť na súťaži vo varení guláša, kde sme sa pokúsili
uvariť pravý hasičský guláš, no nakoniec sa nám podarilo ho
uvariť v obci Jarok na súťaži „Hasičský kotlík“ dňa 1. septembra kde sme vyhrali 1. miesto.
Počas roka 2017 nás čakajú ďalšie akcie a podujatia, o ktorých
vás budeme informovať na našej stránke na sociálnej sieti facebook. V prípade, že Vás láka stať sa dobrovoľným hasičom
a pridať sa k nášmu tímu, neváhajte nás kontaktovať správou
na sociálnej sieti facebook, alebo môžete priamo kontaktovať
mňa Mareka Pintéra.
Marek Pintér
Predseda DHZ Veľké Zálužie

Vo štvrtok 14.septembra 2017 zasahovali členovia
DHZ Veľké Zálužie v obci na ulici Rapatská a Jarocká pri odstraňovaní padnutých stromov následkom silného vetra. Zásah bol zahájený o 18:10
hod s vozidlom Iveco Cas 15 v počte 1+4 členovia
DHZ. Použité boli dve motorové píly, z čoho jedna
bola zapožičaná miestnym občanom.
Padnuté stromy boli v krátkom čase odstránené.
Zásah bol ukončený o 19:40 hod.

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie
V mesiaci jún, niekoľko našich členov sa zúčastnilo na odbornej prednáške s praktickou ukážkou letného rezu ovocných drevín v priestoroch katedry vinárstva a ovocinárstva Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prednášku zorganizoval
Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov a ukážky predvádzal Doc. Paulen z katedry záhradníctva.
Dňa 24.6.2017 sa naši členovia zúčastnili sprievodu a kultúrneho programu na Petropavlovskom jarmoku, ktorý organizovala
obec Veľké Zálužie.
Dňa 5- 6. augusta sa členovia výboru ZO SZZ s manželkami
zúčastnili na tradičných Jánošíkových dňoch v Terchovej, kde
sme zažili nezabudnuteľný kultúrny program.
Výstava AGROKOMPLEX 2017, ktorá sa konala v dňoch 17.8
– 20.8.2017 bola ďalšou akciou, kde sa zúčastnila aj naša základná organizácia. Po druhý krát sme pripravili expozíciu, kde naši
členovia organizácie predstavili svoje ovocie, zeleninu a rôzne
výpestky zo záhrad na celoslovenskej súťaži OVOCIE ROKA
a ZELENINA ROKA 2017. Všetkým členom, ktorí poskytli
svoje vzorky patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej organizácie a zviditeľnenie našej obce. V tomto roku boli úspešní aj naši
vystavovatelia. V kategórii kolekcia ovocia a zeleniny získala 2.
miesto rodina Pekárová - Stanislav a Mária, začo im patrí veľká
gratulácia. Ocenenie z okresného výboru SZZ v Nitre bude udelené rodine Zaujecovej, rodine Keseliovej a Palkovi Bírovi ml.
tiež za kolekciu ovocia a zeleniny. Veríme, že sa do tejto aktivity
zapojí čoraz viac našich členov a obyvateľov obce. V auguste
sme podali pomocnú ruku aj našej farnosti, kde sme pripravili
priestory pre letný tábor kresťanskej mládeže. Odstránili sme
kroviny z oplotenia, pokosili priestory sadu a pripravili ihrisko
pre potreby letného tábora. Tieto práce organizovali naši členovia Karol Korec, Zdenek Zaujec a Stanislav Pekar, za čo im patrí
veľká vďaka ako aj všetkým zúčastneným občanom.
V dňoch 1. až 3. septembra členovia výboru za pomoci Ing. Štefana Fora zorganizovali druhý krát pre svojich členov a sympatizantov kultúrnopoznávací zájazd po južnej Morave. Okrem
členov záhradkárov a ich manželiek sa zájazdu zúčastnili aj členovia folklórnej skupiny Ujlačanka , kapelník dychovej hudby Zálužanka Miško Vindiš s manželkou, vinárou zastupoval
Ing. Pavel Bíro s rodinou a degustátorov zastupovali Vladimír
Križan a Janko Bédi. Napriek rôznorodosti účastníkov zájazdu
44 členný kolektív vytvoril dobrú partiu, ktorá si rozumela počas

celého trojdňového zájazdu. V prvý deň sme navštívili baziliku
vo Velehrade, zámok v Buchloviciach na Morave a v meste Bze
nec Zámecké vinárstvo, čo je v súčasnosti najväčšie vinárstvo
v Čechách, kde sme mali možnosť popri odbornej prednáške
koštovať vzorky vína. Druhý deň sme navštívili zámok Milotice, obhliadku vínnych sklepov Petrov Plže a skanzem Strážnice,
kde bol zaujímavý program k 100. výročiu prvej svetovej vojny,
bojové ukážky.Tretí deň sme navštívili Baťov kanál, kde sme sa
previezli na vyhliadkovej lodi z Veselí nad Moravou do Uherského Brodu a späť. Za zdarný priebeh kultúrno - poznávacieho
zájazdu patrí veľká vďaka Ing. Štefanovi Forovi a aj všetkým
účastníkom za disciplinované a korektné správanie. Nakoniec
zájazd nám potvrdil, že aj spoločenské organizácie vo Veľkom
Záluží vedia medzi sebou spolupracovať.
V mesiaci september, konkrétne 23.9.2017 spoluorganizujeme s obcou Veľké Zálužie, ZÁLUŽSKÉ VINOBRANIE 2017,
ktorým si chceme uctiť náročnú prácu našich vinárov a občanom
spríjemniť sobotu bohatým kultúrnym programom a dobrým
burčiakom alebo vínkom. Dňa 24.9.2017 sa uskutoční po prvý
krát Regionálna výstava ovocia a zeleniny organizovaná okresným výborom SZZ v obci Lužianky, ktorá je podporená aj Nitrianskym samosprávnym krajom. Na výstave sa zúčastnia všetky
základné organizácie v okolí Nitry vrátane našej organizácie.
Záujemcom spresníme termín o dodanie vzoriek.
Na začiatok mesiaca október t.j. 1.10.2017 pripravujeme miestnu Výstavu ovocia, zeleniny a iných výpestkov zo záhrad a polí,
na ktorú Vás srdečne pozývame. Už vlani boli prvé ukážky ovocných výrobkov z vašej kuchyne. Radi privítame ukážky rôznych
zaváranín, džemov či sirupov. Potešia nás aj Vaše nápady či príspevky ako túto výstavu spestriť o niečo nové a zaujímavejšie.
Samotná výstava sa bude konať dňa 1.10.2017 od 15:00 v Spoločenskom dome. Vzorky sa budú zbierať 30.9.2017 od 16:00
do 20:00 hod t.j. sobota a v nedeľu 1.10.2017 v dopoludňajších
hodinách od 10:00 do 12:00 hod. Na záver chceme znovu osloviť verejnosť a našich sympatizantov na rozšírenie členstva
v našej organizácii. Želáme všetkým občanom našej obce pevného zdravia pri náročných jesenných prácach.
Za výbor ZO SZZ
Ing. Vladislav Omelina - predseda
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CVČ Slniečko
Letný tábor v CVČ Slniečko
Prvé dva prázdninové týždne ešte bolo počuť v čase od 8,00 hod.
do 16,00 hod. v CVČ detský džavot. Rekreovalo sa tu 47 školopovinných detí v dvoch turnusoch. Deti mali zabezpečený pitný
režim, olovrant a hygienu v CVČ a teplé obedy nám varili dobré
tety kuchárky v školskej jedálni pri miestnej ZŠ. Počas tábora
sme pracovali s drobným materiálom, realizovali výtvarné činnosti, hrali stolové hry, stavali so stavebnicami LEGO, pozerali náučné DVD a súťažili. V ranných hodinách sme navštevovali ihrisko
za ZŠ, kde sme sa venovali hravým a športovým aktivitám. Malí
futbalisti tam usilovne trénovali každý deň. Vzhľadom na vysoké denné teploty sme počas dňa trávili väčšinu času v priestoroch
CVČ. Pre spestrenie programu sme deťom v prvom turnuse zorganizovali exkurziu na ranč DD pri Nitre. Mnohé deti si tu prvýkrát
vyskúšali, aký je to pocit sedieť na koni. Počas druhého turnusu
bola zrealizovaná nezabudnuteľná celodenná turistická vychádzka k poľovníckej chate na Zagard spojená s opekaním chutných
špekačiek. Aj touto cestou ďakujeme firme HSH za sponzorstvo.
Poďakovanie patrí tiež mamičkám a babičkám za chutné sladkosti,
ktorými si deti často spestrili olovrant.
				

Tešíme sa o rok dovidenia!
za CVČ Slniečko
Mgr. Eva Prekopová

Majstrovstvá Európy a „naše“ zlato i striebro z Budapešti
V dňoch 29.6. - 1.7.2017 sa naši tanečníci z TS CATwalk zúčastnili na tanečných Majstrovstvách Európy v Budapešti, kam postúpili
z prvých miest na Slovensku v súťaži Showtime v Leviciach. Po veselej ceste autobusom sa na štart postavila Hanka Múková, so
svojou akrobatickou choreografiou Bubblegum, ktorú porota ocenila prvým miestom. V ďalších dňoch sa predstavili všetky naše
súťažné choreografie a dievčatá i chlapci si vybojovali krásne prvé miesta. Choreografia Mačky škľabky v podaní Ninky Sklenárovej sa umiestnila na druhom mieste v silnej konkurencii jednotlivcov v danej kategórii. Napriek zranenému kolenu sa aj Adamovi
Tirpákovi podarilo obsadiť prvé miesto s choreografiou Cowboy. Za svoju „MISSION IMPOSSIBLE“ získali dievčatá aj trénerka
Klaudia Lendelová špeciálnu cenu poroty. Množstvom medailí, zážitkov, nových kamarátstiev a spoločných nenahraditeľných chvíľ
ukončila TS CATwalk školský rok 2016/2017.
Za celoročnú reprezentáciu obce a CVČ Slniečko im srdečne ďakujeme a chceme popriať veľa ďalších krásnych úspechov v novom
školskom roku.
					
								
CVČ
												
Bc.Silvia Cocherová
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Jednota dôchodcov
V našej obci sa 24.6. sa konal Petropavlovský jarmok, kde členky našej organizácie pomáhali s občerstvením pre hostí
i účinkujúcich.
Po krátkom oddychu našich 54 členov vyrazilo 8.8. 2017 na poznávací zájazd do Novej Bystrice. Navštívili sme Kysucké múzeum – múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, kde sme sa zviezli vlakom po lesnej úvraťovej železnici.
V Starej Bystrici sme si pozreli najväčšiu drevenú sochu na Slovensku - Slovenský orloj. Na spiatočnej ceste sme sa
zastavili na pútnickom mieste Rajecká lesná – Frivald, kde sme obdivovali pohyblivý Slovenský betlehem, ktorý je
umiestnený v Dome Božieho narodenia a je súčasťou pútnického areálu okolo Baziliky Narodenia Panny Márie.

Pri príležitosti Október – Mesiac úcty k starším v spolupráci s obcou Veľké Zálužie pripravujeme slávnostné posedenie
pre našich členov a jubilantov, ktoré sa bude konať 11.10. 2017 v spoločenskom dome.
Anna Baková
zastupujúca predsedníčka ZO JDS
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Mravec o.z. a MO Matice Slovenskej
Počas Petropavlovského jarmoku sme vďaka iniciatíve našich
mladých členov Michaely Pavelovej, Mária Pavela a Filipa
Chňapeka Antalíka usporiadať nádhernú akciu „Ujlacký kroj“.
Akciu podporila Nitrianska komunitná nadácia. Expozícia bola
situovaná v našich priestoroch v gajdošskej izbe Jozefa Antalíka
v budove pošty. Táto výstava pozostáva z novonafotografovaných krojov naaranžovaných podľa starých výskumov a podľa
materiálov z ÚĽUV-u. Jedná sa o výstavu starého odievania
z našej obce z prelomov 19. a 20. storočia. Výstava je obohatená
aj o staré fotografie, ktoré nám poskytol Cyprián Bíro a Marta Badendiecková, za čo im chceme poďakovať, že sa pričinili
o rozšírenie našej výstavy. Okrem nových a starých fotografií
môžete ešte vidieť obnovené kroje na figurínach a súčiastky
z krojov vo vitrínach.
V polovici augusta sme spolu s MO Matice Slovenskej za podpory Obce Veľké Zálužie mohli usporiadať 2. ročník Medzinárodného gajdošského festivalu vo Veľkom Záluží. Aj v tomto
ročníku ste mohli vidieť gajdošov z Chorvátska, Čiech, Slovenska a našich milých hostí zo Slovinska. Ďakujem všetkým, ktorí
sa akokoľvek podieľali na tomto festivale a taktiež úžasnému
obecenstvu, ktoré navodilo nezabudnuteľnú a skvelú atmosféru.
Našich gajdošov ste mohli vidieť aj na Nitrianskom hrade vrámci Leta na hrade v programe, ktorý bol venovaný nehmotnému
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kultúrnemu dedičstvu UNESCO. Okrem fujár a terchovskej muziky ste mohli vidieť aj gajdy, ktoré boli minulý rok zapísané
do UNESCA a práve našim Gajdošským trogárom z Veľkého
Zálužia sa dostalo pocty na tomto skvelom podujatí vystúpiť
a prezentovať gajdy a gajdošskú tradíciu.
Koncom augusta sa FS Drienka a Gajdošskí trogári zúčastnili folklórnej akcie Kepeždské folklórne slávnosti. Vystúpenie
našich malých i veľkých gajdošov malo skvelý ohlas. Deti sa
vyšantili a prehĺbili priateľstvá.
Začiatok septembra sme začali vystúpením na Celonárodných
matičných slávnostiach v Trnave vrámci Trnavského jarmoku.
Počasie aj vystúpenie sa nám vydarilo.
Druhý víkend sa všetci naši gajdoši aj malí gajdoškovia ako tradične zúčastnia Gajdovačky 2017 a Súťaže mladých gajdošov
v Oravskej Polhore. Okrem súťaže, tento rok niektorí z nich
robia workshopy pre základné školy z okolitých obcí a budú
prezentovať hru na gajdy a gajdošskú tradíciu.
Taktiež ich budete môcť vidieť na Vinobraní vo Veľkom Záluží.
Naši gajdoši a deti z Drienky sa stretávajú každý piatok o 17.00
hod. v budove pošty (predposledné dvere) a radi uvítame nadšencov pre folklór, tradíciu, hudbu. Vítaní sú všetci čo sa chcú
naučiť hre na píšťalke, gajdy alebo len tak si s nami zaspievať.
		

M.P.

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Leto v Materskom centre Blšky
Počas leta sa v materskom centre uskutočnili dva pol denné tábory pre deti navštevujúce Kútik dočasnej starostlivosti a pre
deti z materského centra. Prvý bol hneď na začiatku prázdnin
a druhý bol na začiatku augusta. V tábore mali deti pestrý program. Vyrábali ryby, nanuky a mnohé iné veci z papiera, spravili
si plastelínu z múky, hrali rôzne hry a vonku sa dosýta vyšantili
s vodou v bazéne.

Čo je nové v Blškách
Na konci augusta sme tepovali koberce v herničke aj v triede
Kútika, dokúpili nové hračky. Z úradu práce sme vybavili dve
nové dobrovoľné pracovníčky podľa §52, ktoré budú u nás
na pol roka. Veríme že sa im bude práca v materskom centre
páčiť. Chystáme krúžky pre detičky – angličtinu Helen Doron,
hudobnú, montessori dielničky, prednášku o nôžkach a obúvaní,
príde k nám kúzelník, divadielko, v októbri plánujeme burzu jesenného a zimného oblečenia a obuvi, budú pokračovať stretnutia s laktačnou poradkyňou. Materské centrum je otvorené každý
deň doobeda od 9.00 do 13.00 a poobede od 14.30 do 18.30 hod.

Projekty z Nitrianskeho samosprávneho
kraja
Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja nám schválili finančné prostriedky na dva projekty. Z oblasti športu projekt
„Mami, zacvičme si spolu gymnastiku“ sme nakúpili 5ks žineniek, 3 sme dali do zrkadlovej sály CVČ Slniečka, kde ich môžu
využívať na svoju krúžkovú činnosť. Z oblasti kultúry nám
schválili finančné prostriedky na projekt „Detičky do ujlackých
krojov – krojáreň“. Nakúpili sme materiál na ušitie 20 ks košieľok pre deti a 15 ks sukničiek a zásterok.
Ďakujeme za podporu Nitrianskemu samosprávnemu kraju.
Lucia Cibulová

Noví roveri v skautskom oddiely
V živote každého skauta prichádza k momentu, keď dospeje
a zanechá detské spôsoby. Bezstarostné časy sú preč a prichádza
nová etapa s novými výzvami a cieľmi. Skaut sa stáva roverom.
Je to obdobie, v ktorom je na prvom mieste služba. Služba Bohu,
služba blížnym, služba sebe. Roveri poskytujú svoj voľný čas
a energiu na odovzdávanie svojich skúseností ďalej svojim mladším priateľom skautom, ktorými sami nedávno boli. Podieľajú sa
na organizovaní aktivít pre svoje okolie a svojím životom a správaním sa snažia byť vzorom pre mladších.
Tento prechod má slávnostný ceremoniál, pri ktorom čerstvý
rover prisľúbi svoju službu a oddanosť ostatným. Takýto ceremoniál sa tento jún konal aj vo Veľkom Záluží, ked sme privítali 6 nových roverov. Pri západe slnka s prenocovaním v lese
a slávnostnou svätou omšou v nedeľu ráno tak vstúpili do novej,
ťažšej, ale o to krajšej etapy skautského života.
Dominik Moravčík
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Športové okienko
Náš mládežnícky futbal prežil vrchol sezóny - U11 jednoznačným víťazom Miniligy M. Stocha

Za vrchol sezóny sa u našich najmladších futbalistov považuje
záverečný turnaj na štadióne FC Nitra.
Ako prví mali svoj turnaj v sobotu 24.7. mladší žiaci (U13).
Predstavilo sa na ňom 13 mužstiev. Veľké Zálužie bolo považované za jedného z favoritov turnaja, keď sme v dlhodobej súťaži
viedli našu skupinu bez stratu bodu.
V A-skupine sme postupne zdolali Golianovo 3:0 (góly: Bédi,
Záhorák, Bulejčík), Vinodol 2:0 (góly: Kičin 2), Nevidzany 4:0
(góly: Kičin, Záhorák, Finta, Kováčik) a remizovali sme s Vlčanmi 2:2 (góly: Kušnír 2). Ako víťaz skupiny sme boli nasadení
do štvrťfinále. V ňom sme remizovali s Alekšincami 0:0, na penalty sme prehrali 4:5 a z turnaja sme cestovali sklamaní domov.
Najlepším hráčom mužstva bol vyhlásený Jakub Kičin. O deň
neskôr mali svoj turnaj aj prípravky.
V kategórii U11 sa v troch skupinách predstavilo 14 mužstiev.
Zálužie v A-skupine postupne zdolalo Hájske 5:0 (góly: Kuruc
2, Križan, Audy, Kováč), Báb 5:3 (góly: Kováč 2, Kuruc, Števík,
Kováčik), Zbehy 4:1 (góly: Kováčik 2, Števík, Kováč), Čeľadice
2:1(góly: Kováčik 2). Skupinu sme tak jednoznačne vyhrali. Vo
štvrťfinále sme zdolali Nevidzany 6:1 (góly: Kováčik 2, Števík
2, Kuruc, Cocher), v semifinále Močenok rozdielom triedy 3:0
(góly: Kováčik, Števík, Kováč) a postúpili sme do finále. Tam
sme narazili na silné mužstvo Chrenovej, ktorej sme po kvalitnom výkone nedali šancu a vyhrali sme hladko 3:0 (góly: Števík,
Kováč, Kováčik). Stali sme sa teda v tejto vekovej kategórii jednoznačnými víťazmi Miniligy M. Stocha.
Kategória U9 hrala svoj turnaj v dvoch skupinách. Zdolali sme
Lapáš 6:0, no prehrali sme s Cabajom 2:4 a s Volkovcami 6:7.
V skupine sme teda skončili druhí. V semifinále sme remizovali
s Chrenovou 2:2 a postúpili sme až po penaltovej dráme. Vo finále sme opäť nestačili na Cabaj a prehrali sme 0:3. Najlepším
brankárom v tejto kategórii bol Martin Pekar, najlepším hráčom
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mužstva Juraj Blaho. Nedeľňajší turnaj sme odohrali s bilanciou
prvé a druhé miesto.
Pár dní po turnaji nasledovalo ukončenie sezóny a mesačná
prestávka. Počas nej boli do výberov ObFZ nominovaní naši
hráči Filip Bédi, Matej Kušnír, Dávid Kováč a Jakub Kováčik,
ktorí sa zúčastnili týždenného futbalového turnaja v maďarskom
Káposvári.
Od augusta sa následne začala príprava na novú sezónu, nastali
zmeny na postoch trénerov. Žiakov a mladších žiakov vedú Pavel Bíro a Lukaš Bédi, prípravky Pavol Cocher a Maroš Bako.
Tretí ročník turnaja FOCIN CUP sa konal na našom ihrisku v sobotu 12.8., turnaj sa každoročne koná na počesť zosnulého Františka Bíra prezývaného Focin. Turnaj sa hrá systémom každý
s každým a je určený pre kategórie U13 a U9.
Naša U13 postupne zdolala Močenok 6:3, Veľký Kýr 5:2, Hornú
Kráľovú 4:1 a stala sa víťazom turnaja. Za Zálužie sa na turnaji
gólovo presadili nasledovní hráči: Kováčik 6, Benčo 3, Števík 2,
Kováč 2, Bulejčík a Finta. Najlepším hráčom mužstva bol vyhlásený J. Kováčik, najlepším hráčom turnaja D. Kováč a najužitočnejší hráč bol A. Finta.
U-9 postupne zdolala H.Kráľovú 9:2,V.Kýr 6:0,Mojmírovce 8:2
a podlahi hajskemu 3:0 a stali sme sa víťazmi turnaju.Najlepším
hráčom sa stal Juraj Blaho.
Veríme, že aj nasledujúca sezona bude úspešná.
				

			
Marek Kováčik

Športové okienko
Veľké Zálužie organizovalo Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe
V tomto roku sa brány futbalového ihriska vo Veľkom Záluží
opäť otvorili pre najlepších lukostrelcov Slovenska so splneným limitom. Počas otvorenia
pretekov boli strelci oboznámení
o novom bodovaní. Minútou ticha sme si uctili pamiatku zosnulého člena LK Veľké Zálužie
pána Jozefa Komarňanského.
Preteky sa konali na futbalovom ihrisku Športového klubu
v dňoch 26.-27.8. 2017.
Na pretekoch sa záučastnilo 58
strelcov z celého Slovenska a to
len strelci, ktorí mali strelený limit na MS v TL.
Strelci boli zo 14 – tich klubov.
Strieľalo sa v troch kategóriách:
Olympijský luk, Kladkový luk,
Holý luk. Rovnako muži aj ženy.
Súťaž prebiehala po dva dni,
prvý deň boli eliminácie plus
roztreli a druhý deň dlhá FITA.
Dlhá FITA pre OL a KL vzdialenosť - 90, 70, 50, 30 pre mužov.
Pre ženy OL a KL vzdialenosť 70, 60, 50 a 30 metrov. Pre HL muži aj ženy vzdialenosť – 50, 40, 30 a 20 metrov. Cyril Fučík z LK Veľké Zálužie skončil na 6.
mieste na MSR luk.
V súťaži o Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe skončil p. Fučík na 4. mieste a František Velčic v ktg. Veterán na 3. mieste za rok
2017.
POĎAKOVANIE: Členovia Luk klubu Veľké Zálužie ďakujú za pomoc zamestnancom obecného úradu, obecnému zastupiteľstvu
a hlavne starostovi obce pánovi Milanovi Bírovi.
												

Nohejbal opäť v kurze

LK VZ ďakujeme

Naši nohejbalisti sa počas leta zúčastnili viacerých turnajov a sústredení. Ľuboš Kratochvíla sa 1. júla 2017 prezentoval v reprezentácii Slovenska na XIII. Medzinárodných M – SR v trojdopadovom nohejbale trojíc, kde so svojimi spoluhráčmi skončili na peknom
2. mieste. V dňoch 6.-8. júla sa nohejbalisti zúčastnili na CLIMAX Valach OPEN 2017 s veľkou medzinárodnou účasťou a mali
možnosť zatrénovať si s vysoko profesionálnymi hráčmi. Chalani sa venujú aj mladším žiakom, ktorí sa začali viac zaujímať o tento šport. Veríme, že nám vyrastie aj v tejto kategórii ďalšia kvalitná skupina hráčov.
							
Bc. Silvia Cocherová

Honest Ulak Muscles sa predstavujú
Zdravíme čitateľov !
Naše meno je Honest Ulak Muscles a naším cieľom je doviesť deti a ľudí celkovo k zdravému životnému štýlu. Pred viac ako rokom
sme začali na sebe pracovať ako „banda“ mladých a ambicióznych ľudí a dnes nás čaro menom Street Workout láka viac a viac.
Vybudovali sme si svojpomocne samozrejme spolu s naším pánom starostom ihrisko, kde stále na sebe pracujeme a zlepšujeme sa !
V júli sme taktiež zorganizovali celoslovenskú súťaž „Ulacký pohár“ kde sa zúčastnilo neuveriteľných 27 súťažiacich. Ak chceš tak
neváhaj a sleduj našu stránku „Honest Ulak Muscles“, kde sa dozvieš o nás podrobnosti (nábory, akcie, tréningy, atd). V poslednom
čase sa taktiež rozbehol program H.U.M. Kids pod vedením Šimona Kupca a Sofii Holkovej. Tento program sa zameriava na našich
najmenších, aby aj oni vedeli, čo je zmyslom tohto športu !
Ďakujeme za vašu priazeň a v mene celého klubu H.U.M. vás zdraví Š. Kupec.
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Činnosť Folklórnej skupiny Ujlačanka za tretí štvťrok 2017
Skončili sa prázdniny a dovolenky. Folklórna skupina si oddýchla a znova začína svoje účinkovanie. Dňa 25. augusta sme
sa zúčastnili na pietnom kladení vencov, občanom, ktorí padli
v SNP pri oslobodzovaní našej obci.
Vo Vrábľoch sa dňa 26.augusta konalo veľké stretnutie súborov
pod názvom DEŇ FOLKLÓRU, kde sa zúčastnilo 23 folklórnych súborov i skupín a bola medzi nimi aj naša Ujlačanka, ktorá úspešne reprezentovala piesňami a krojmi našu obec, Veľké
Zálužie.
Dňa 27.augusta ZO-JDS spolu s Folklórnou skupinou NÁDEJ
vo Výčapoch Opatovciach usporiadali prehliadku speváckych
skupín BLÚDILA PESNIČKA PO SLOVENSKEJ ZEMI, kde
sme vystúpili s pásmom VINOBRANIE. Matica Slovenská

usporiadala v Trnave Národné matičné slávnosti, ktoré boli spojené s tradičným Trnavským jarmokom. Trnava žila bohatým
kultúrnym programom, stretli sa tu súbory a skupiny nielen zo
Slovenska, ale i zo zahraničia. Sme radi, že počas týchto slávností aj naša FSk Ujlačanka mohla 8.9. prezentovať svojím
vystúpením obec Veľké Zálužie.
Čaká nás posledný štvrťrok, ktorý náročný na vystúpenia.
Všetkým členom Folklórnej skupiny Ujlačanka želám veľa
zdravia, aby sme mohli všetky naše naplánované podujatia
úspešne absolvovať.
			
Anna Baková
Vedúca FSk

Správa o činnosti MO SČK Veľké Zálužie
Milí naši priatelia,
teším sa, že sa opäť stretávame na stránkach nášho obecného časopisu. Som rada, že sa môžeme pochváliť úspešným odberom
krvi, ktorý sa konal v júni a na ktorom sa zúčastnilo až 67 darcov
krvi. Za to im patrí naše poďakovanie. Teší nás, že naši občania
pochopili veľký význam tejto pomoci. Dňa 14.7. sme pri príležitosti 10. výročia odberu krvi usporiadali priateľské posedenie.
Pán starosta Milan Bíro v mene obce Veľké Zálužie poďakoval
a odovzdal ďakovný list Miestnej organizácii Slovenského červeného kríža vo Veľkom Záluží za ich aktivnu činnosť v obci
Veľké Zálužie.
Touto cestou pozývame našich darcov krvi, ale i prvodarcov, ktorí
môžu darovať krv na ďalší odber krvi, ktorý sa koná 27. októbra
2017 v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží.
					
				

Viera Škvareninová
Predsedníčka SČK

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Ema Megová
Nela Domaracká
Nikoleta Kyselová
Hana Sabadošová
Amélia Vindišová
Mia Bratová
David Turoň
Amália Murínová
Šimon Goč
Zosobášili sa:

			
Opustili nás:
			
56r.
Pavel Moravčík
87r.
Peter Belička
Helena Bediová r.Barantalová 84r.
Jaroslava Kováčová, r.Dudková 67r.
85r.
Emília Deáková r.Kopečná
57r.
Anna Segéňová r.Náhliková
81r.
Emil Kopečný
82r.
Štefan Križan
74r.
Mária Tehlárová r.Kotlárová
66r.
Ľudovít Kolárik

Ing. Andrej Baláži, PhD. a Andrea Pätnická
Juraj Tkáč a Kristína Kotešová
Branislav Borza a Ľubomíra Práznovská
Ľuboš Vindiš a Martina Očadlíková
Samuel Kolařík a Martina Forrová
Mário Horváth a Natália Horváthová
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Volám sa Juraj Moravčík

V januári tohto roka som sa nečakane ocitol v nemocnici na operácii slepého čreva.
Čakal ma týždeň na lôžku, no boli to dlhé
dni. Neviem prečo, ale napadlo ma po troch
dňoch ležania, že si ich skrátim kreslením.
Manželka mi priniesla do nemocnice všetko
potrebné a toto bol ten okamih kedy sa to
všetko začalo. Už záujem sestričiek o moje
kresby mi napovedal, že to asi bude dobré.
Keď som sa vrátil z nemocnice čakala ma
viac ako jeden mesiac maródka. Čas som
teda využil a kreslil som vždy keď sa dalo,
niekedy aj do tretej ráno. Kresby mi išli
od ruky ako na bežiacom páse. No nie vždy
to bolo jednoduché. Boli aj ťažké chvíľky,
keď sa mi niečo podarilo až na tretí pokus.
Nevzdal som sa v žiadnom prípade. Ľudia
okolo mňa ma motivujú a aj ľudia na sociálnej sieti doteraz, aby som to nenechal. Mal
som totiž v pláne s tým skončiť po maródke.
Po odvysielaní reportáže o mojich kresbách
v relácii "Slovensko v obrazoch" prišla prvá
zákazka od NSK aby som nakreslil 12 obrázkov do kroniky. Medzičasom som sa
v práci stretol s pánom Danielom Hevierom, ktorý potom ako videl moje výtvory,
mi po ponúkol kresliťpre jeho projekt, ktorý
rozbieha. Ide o kresby veľkolepých hradov,
ktoré sú neexistujúce. Čiže vymyslené.

S kreslením som začal už trochu vážnejšie,
pretože o kresby majú záujem aj tlačiarne,
ktoré budú vydávať kalendáre pre rok 2018
s mojimi kresbami. Ak mám byť úprimný,
chcel by som sa kreslením živiť. No zatiaľ
je to vo hviezdach... V septembri som zorganizoval výstavu kresieb v Nitre, aby som
predstavil svoju prácu aj v našom regióne.
A tak vznikol projekt výstavy v jednom
z OC v Nitre. Počiatočná návšteva sa tak premenila, na veľké ďakujem. Priznám sa, že sa
mi do toho nechcelo, ale teraz som im vďačný. Keď sa mám priznať, výtvarnú výchovu
v škole som nemal rád, pretože som nevedel
kresliť a závidel som tým čo kresliť vedeli... Kreslil som si iba zatiaľ „čmáraničky“
na konce zošitov, no boli to také nepodarky.
Teraz kreslím väčšinou slovenské historické pamiatky, pretože sa o históriu zaujímam. Jeden obrázok priemerne trvá
nakresliť okolo 10 až 20 hodín bez prestávky. Ide totiž o kreslenie milimeter po milimetri. Používam ceruzky rôzne, je ich asi
20 druhov a tri druhy gúm. Potom uhlíky a grafitové tyčinky. Svoje kresby stále zdokonaľujem, pretože každá kresba je
úplne iný ceruzkový príbeh...

ZO SZZ, Agrokomplex 2017

Ovocie a zelenina, 2.miesto

H.U.M Ulacký pohár					

H.U.M Ulacký pohár					

CATwalk, ME v Budapešti

Letný tábor, CVČ Slniečko

MS v terčovej lukostreľbe				
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