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NA FAŠIANGY SME NEZABUDLI
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a najmä obdobím karnevalov. Daná situácia nám
nedopriala v tomto roku sa stretnúť a spoločne prežívať fašiangový čas. Fašiangy sme
si pripomenuli prostredníctvom súťaže o najkrajšiu karnevalovú masku. A tu prinášame
fotogalériu všetkých masiek vrátane troch víťazných, ktoré mali najviac hlasov.

1. MIESTO

2. MIESTO

3. MIESTO

Lego panáčik,
Adrián Bidelnica (9r.)

Kominár,
Maroško Peniaško (3r.)

Robot,
Simonka Šuleková (5r.)

Kocúr v čižmách,
Amélia Vindišová (3r.)

Hermiona,
Dorothy Novotná (4r.)

Peter Pan,
Adrián Bidelnica (9r.)

Vodník,
Jozef Bédi (62r.)

Jozef Zbinovec s priateľmi
a Renáta Kalisova s rodinou

Veľkonočný zajac,
Jozef Bédi (62r.)

Superhrdinka,
Simonka Vavríková (8r.)

Čert,
Mia Bratová (3r.)

Pani prezidentka,
Tamara Kubaská (6r.)
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EDITORIAL

Vážení spoluobčania,
rok 2021 sa od začiatku nesie v znamení zmien a veľkých
výziev, s ktorými sme sa museli vyrovnať. Začiatkom
roka ešte zaznievali vinše a želania dobrého zdravia, pokoja a úspechov. Koľko plánov sme z nášho kalendára už
museli vyčiarknuť či presunúť na neurčito. Všetci sme si
plánovali budúcnosť. Neistota, pochybnosti, pozatvárané
obchody, vyprázdnené ulice, karanténa, bezpečné odstupy jeden od druhého, rúška a respirátory na tvárach.
Ako uchopiť tieto udalosti? Ako sa zachovať? Čo robiť?
Kam ísť?
Stále sa okolo nás točia nové príkazy, zákazy, opatrenia,
nariadenia, ktoré sa týkajú COVID – 19. Momentálne,
keď píšem tieto riadky, materská škola je otvorená pre
všetky deti a triedy základnej školy navštevujú iba žiaci
I. stupňa. Ako to bude ďalej? Udržíme sa v tzv. bordovej
zóne, alebo sa nám zafarbí COVID automat na čierno? Je
to ťažká situácia nie len pre rodičov, ale i pre učiteľov,
ktorí musia byť na každú danú situáciu vždy pripravení.
Aj v tejto nie ľahkej situácii majú našu plnú podporu, náš
obdiv a POĎAKOVANIE. Verím a želám si spoločne s nimi,
aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa vzájomne
podporovali a pomáhali si. Učiteľstvo je nielen povolaním, je predovšetkým krásnym a jedinečným poslaním.

Deň učiteľov si pripomenieme už o pár dní, a preto aj
touto cestou im chcem vyjadriť poďakovanie za ich náročnú prácu, za obetavosť a odhodlanosť, s akými formujú mladú generáciu. Touto cestou ďakujem učiteľom
a učiteľkám za odvahu a tvorivosť pri hľadaní nových
foriem vyučovania. Rodičom za trpezlivosť počas práce
z domu, ktorá je aj pre nich tak trochu školou. A žiakom
za disciplínu, bez ktorej by to určite nešlo.
Našim spoločným cieľom je, aby sme spoločne zvládli
pandémiu, chránili ľudské životy a zdravie nás všetkých.
V záujme ochrany zdravia, ochrany svojich blízkych, ale
aj všetkých ostatných, vás touto cestou opätovne žiadam,
aby sme sa správali zodpovedne a disciplinovane, aby
sme zabránili šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.
Jar už klope na dvere a pred nami je Veľká noc, ktorú
zrejme budeme prežívať podobne, tak ako sme ju zažili minulý rok. Napriek všetkým okolnostiam, ktoré nás
obklopujú verím, že sviatočné dni nás nabijú pozitívnou
energiou do ďalších týždňov. Nech nastúpi čas pohody,
radosti a znovuzrodenia.
Milan Bíro
starosta obce
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zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľké Zálužie zo dňa 09. decembra 2020
UZNESENIE č. 120
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje predsedu návrhovej
komisie Ing. Martinu Vavríkovú a členov návrhovej komisie Ing. Danielu
Hollú a PhDr. Petra Cochera.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 121
K bodu 3/ Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje program štrnásteho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 122
K bodu 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 123
K bodu 6/ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Veľké
Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
Obce Veľké Zálužie za rok 2019 zo dňa
07. novembra 2020.

Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 124
K bodu 7/ Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok
2019 zo dňa 07. novembra 2020.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 125
K bodu 8/ Schválenie návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo
návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Veľké Zálužie, uznáša sa na Dodatku č. 3
k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na
území Obce Veľké Zálužie s úpravou
v bode 1 na sumu 0,0904 eura /osoba/
deň.
Hlasovanie: za: 3 - Jaroslav Bozáň;
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.;
Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.

UZNESENIE č. 126
K bodu 8/ Schválenie návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké
Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo
návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Veľké Zálužie, uznáša sa
na Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Veľké Zálužie s úpravou v bode 1./
na sumu 0,0685 eura /osoba/deň
a v bode 2./ sadzba 0,015 eura/liter.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 3 - Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Martina Vavríková, Ing.;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 127
K bodu 9/ Usporiadanie podielového spoluvlastníctva na základe GP
medzi obcou Veľké Zálužie a JUDr.
F. Tkáčom
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie
informáciu starostu obce Veľké Zálužie o usporiadaní podielového spoluvlastníctva na pozemok s par.č.
15KNE o výmere 450 m2 k.ú. Veľké
Zálužie medzi obcou Veľké Zálužie a JUDr. F. Tkáčom v podiele 1/2,
schvaľuje text zmluvy o usporiadaní
podielového spoluvlastníctva na pozemok s por.č. 15 KNE o výmere 450
m2 k.ú. Veľké Zálužie medzi obcou Veľké Zálužie a JUDr. F. Tkáčom v podiele
1/2, odporúča starostovi obce Zmluvu o usporiadaní podielového spoluvlastníctva podpísať.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
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Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 128
K bodu 10/ Zámer prevodu obecného pozemku pre vybudovanie trafostanice na ul. Výmoľ ako dôvod
hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo zámer prevodu
obecného pozemku s par.č. 564/103
KNC k.ú. Veľké Zálužie s výmerou 35
m2 dôvodom hodným osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je vybudovanie novej elektrickej trafostanice, ktorá bude zabezpečovať rastúce potreby obce a jej
obyvateľov pri zásobovaní elektrickou energiou v lokalite Pod pažiťou,
schvaľuje zámer prevodu obecného
pozemku s par.č. 564/103 KNC k.ú.
Veľké Zálužie s výmerou 35 m2 ako
dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 129
K bodu 11/ Dohoda o Jednorazovej
náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informáciu
starostu obce Veľké Zálužie o Dohode o jednorazovej náhrade za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti
medzi obcou Veľké Zálužie ako povinným a spoločnosťou Slovak Telekom,
a.s. ako oprávneným, schvaľuje text
Dohody o jednorazovej náhrade za
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti medzi obcou Veľké Zálužie
ako povinným a spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s. ako oprávneným, odporúča starostovi obce Dohodu o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti medzi
obcou Veľké Zálužie ako povinným
a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
ako oprávneným podpísať.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;

Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 130
K bodu 12/ Zmluva o zriadení vecných bremien (ZSD,a.s.)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje na nasledovných nehnuteľnostiach (tabuľka 1)
zriadené vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO:36361518 predmetom ktorých je
povinnosť Obce Veľké Zálužie, ako
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 35/2020, úradne overeným pod číslom G1-940/2020 dňa 11.
mája 2020 a v geometrickom pláne č.
42/2020, úradne overeným pod číslom G1-1148/2020 dňa 02. júna 2020:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie a prevádzkovanie,
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.
Vecné bremená sa zriadia na dobu
neurčitú a za jednorazovú odplatu vo
výške 8,00 eur (slovom: osem) za m2
výmery vecných bremien. Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného
pásma je na uvedených pozemkoch
vyčíslená vyššie uvedenými geometrickými plánmi v celkovej výmere
1655 m2. Teda celková jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien na
ploche v rozsahu ochranného pásma
je vo výške 13240,00 eur.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 - Ján
Bédi, Ing. (nebol prítomný v rokovacej
miestnosti)
TABUĽKA 1
Katastrálne
územie
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie

Číslo
LV
2061
3534
3534
3534
3534

Register
KN
C
E
E
E
E

Parcelné
číslo
2566/2
4/10
2567
563
3634/1

UZNESENIE č. 131
K bodu 12/ Zmluva o zriadení vecných bremien (ZSD,a.s.)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informáciu
starostu obce Veľké Zálužie o Zmluve
o zriadení vecných bremien medzi
obcou Veľké Zálužie ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s. ako oprávneným,
schvaľuje text Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou Veľké Zálužie a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným,
odporúča starostovi obce Zmluvu
o zriadení vecných bremien medzi
obcou Veľké Zálužie ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako budúcim oprávneným podpísať.
Hlasovanie: za: 6 - Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina
Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 2 Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.(nebol prítomný v rokovacej miestnosti)
UZNESENIE č. 132
K bodu 13/ Zmluva o zriadení vecného bremena (SR: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informáciu
starostu obce Veľké Zálužie o Zmluve
o zriadení vecných bremien medzi
Slovenskou republikou zastúpenou
Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik ako povinným z vecného bremena a obcou Veľké Zálužie
ako oprávneným z vecného bremena,
schvaľuje zriadenie vecného bremena na časť zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu, ako je vyznačené geometrickým plánom č. 29/2020, vyhotovený dňa 31. 10. 2020, spoločnosťou GEOTOM s.r.o., ul. Rínok 256, 951 35 Veľké
Zálužie, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Nitra, katastrálny
odbor dňa 13. 02. 2020 pod číslom G1263/2020, schvaľuje jednorazovú od-

Výmera
v m2
3266
8475
532
32349
1931

Druh pozemku
Orná pôda
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
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platu za zriadenie vecného bremena
vo výške 200,00 Eur (slovom: dvesto
eur). Jednorazová odplata dohodnutá
v tejto zmluve je bez DPH. K jednorazovej odplate bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške
podľa právnej úpravy platnej v čase
uzavretia tejto zmluvy, schvaľuje text
Zmluvy o zriadení vecných bremien
medzi Slovenskou republikou zastúpenou Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik ako povinným
z vecného bremena a obcou Veľké Zálužie ako oprávneným z vecného bremena, odporúča
starostovi obce Zmluvu o zriadení
vecných bremien medzi Slovenskou
republikou zastúpenou Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
ako povinným z vecného bremena
a obcou Veľké Zálužie ako oprávneným z vecného bremena podpísať.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 133
K bodu 14/ Prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve
obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo informáciu starostu
obce Veľké Zálužie o záujme PD Veľké
Zálužie o prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce
Veľké Zálužie, schvaľuje zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce Veľké Zálužie
formou ako dôvod hodný osobitného
zreteľa.
Hlasovanie: za: 2 - PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 5 - Daniela Beličková,
Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; zdržal sa: 1 - Ján Bédi,
Ing.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
Pozastavený výkon uznesenia č.
133 zo dňa 09.decembra 2020 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Komentár: Starosta obce sa rozhodol
nepodpísať v lehote podľa § 12 ods. 10

zákona č. 369 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
uznesenie č. 133 schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 09. decembra 2020, čím pozastavil jeho výkon
v zmysle § 13 ods. 6 cit. Zákona z dôvodu, že predmetné uznesenie nie
je v súlade so zákonom č. 504/2003
Z.z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov v z.n.p. a § 7 ods. 1 a ods. 2
písm. a), b) a c) zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v z.n.p.

UZNESENIE č. 134
K bodu 15/ Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska v areáli ŠK
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo návrh Prevádzkového poriadku multifunkčného
ihriska v areáli ŠK, schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného
ihriska v areáli ŠK. Hlasovanie: za:
8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 135
K bodu 16/ Aktualizácia výpožičného poriadku, sadzobník poplatkov
a revízia knižničného fondu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží berie na vedomie informáciu starostu obce týkajúcu sa metodickej návštevy v Obecnej knižnici
vo Veľkom Záluží, berie na vedomie
a schvaľuje aktuálny výpožičný poriadok vrátane cenníka služieb, ktoré Obecná knižnica vo Veľkom Záluží
poskytuje, schvaľuje vyradenie knižničného fondu, ktorý bol výsledkom
revízie knižničného fondu uskutočneného knihovníčkou Oľgou Lukáčovou a predloženom dňa 20. 11. 2019.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
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UZNESENIE č. 136
K bodu 17/ Žiadosť o opakovaný nájom časti obecného pozemku Miroslav Kalmancai
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť žiadateľa
Miroslava Kalmancaia, bytom Podvinohrady 1344/1, Veľké Zálužie, súhlasí s využívaním časti obecného pozemku par.č. 598/1 k.ú. Veľké Zálužie
pred bytovým domom Podvinohrady
1344/1, na trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu so ZŤP preukazom a to na dobu, kým bude trvať
nájomný vzťah medzi Obcou Veľké
Zálužie a žiadateľom v bytovom dome
Podvinohrady 1344/1, Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 137
K bodu 18/ Prevod časti pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie
ako dôvod hodný osobitného zreteľa – Róbert Andrášik a Denisa Andrášiková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží ruší Uznesenie č. 112 schválené
Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom
Záluží dňa 21. septembra 2020.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 138
K bodu 18/ Prevod časti pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie
ako dôvod hodný osobitného zreteľa – Róbert Andrášik a Denisa Andrášiková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer odpredať na
základe žiadosti p. Róberta Andrášika
a manželky Denisy Andrášikovej, bytom Veľké Zálužie, Dubina 1196/6, pozemok parc.č. 564/99 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9m2 a pozemok
parc.č. 564/100 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 12 m2 ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, schvaľuje prevod
obecného pozemku parc.č. 564/99
reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere
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9 m2 a pozemku parc.č. 564/100 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 12 m2
žiadateľom p. Róbertovi Andrášikovi
a manželke p. Denise Andrášikovej,
bytom Veľké Zálužie, Dubina 1196/6
ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je skutočnosť, že nehnuteľnosť, ktorú
Róbert Andrášik a manželka Denisa
Andrášiková kúpili v roku 2013, bola
postavená z časti na obecnom pozemku bývalými majiteľmi ešte pred
rokom 1976, schvaľuje cenu za 1 m2
vo výške 10,00 Eur, schvaľuje text
kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie a žiadateľmi p. Róbertom
Andrášikom a manželkou p. Denisou
Andrášikovou s prihliadnutím na
konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 139
K bodu 19/ Prevod časti pozemku vo
vlastníctve Obce Veľké Zálužie ako
dôvod hodný osobitného zreteľa –
Richard Stanko
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer odpredať na
základe žiadosti p. Richarda Stanka,
bytom Veľké Zálužie, Školská 1387/1,
pozemok parc.č. 564/104 reg. „C“ k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 4 m2 a pozemok parc.č. 564/105 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 56 m2 ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, schvaľuje
prevod obecného pozemku parc.č.
564/104 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 4 m2 a pozemku parc.č. 564/105
reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 56
m2 žiadateľovi p. Richardovi Stankovi,
bytom Veľké Zálužie, Školská 1387/1
ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je skutočnosť, že pri vytyčovaní novostavby rodinného domu došlo k chybe
a rodinný dom je postavený tak, že zasahuje na obecný pozemok. Spoločná
výmera pozemkov je menšia ako 100
m2, schvaľuje cenu za 1 m2 vo výške 10,00 Eur, schvaľuje text kúpnej
zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a žiadateľom p. Richardom Stankom
s prihliadnutím na konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Da-

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

niela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 140
K bodu 20/ Prevod časti pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie
priamym predajom – p.č. 563/50
a 563/11
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo zámer priameho predaja pozemku s par.č. 563/50
KNC k.ú. Veľké Zálužie o výmere 179
m2 a pozemku par.č. 563/11 KNC k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 21 m2 odčlenených z pozemku s parc.č. 563 KNE zapísanom na LV 3534 na základe GP č.
153/2020 zo dňa 08. 06. 2020 a úradne overeného dňa 17. 06. 2020 pod
č. G1-1278/2020 žiadateľke p. Helene
Tkáčovej, bytom Veľké Zálužie, Sliváše
988/1, schvaľuje priamy predaj pozemku s par.č. 563/50 KNC k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 179 m2 a pozemku
parc.č. 563/11 KNC k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 21 m2 odčlenených z pozemku s parc. č. 563 KNE zapísanom na LV
3534 na základe GP č. 153/2020 zo dňa
08. 06. 2020 a úradne overenom dňa
17. 06. 2020 pod č. G1-1278/2020 žiadateľke p. Helene Tkáčovej, bytom Veľké
Zálužie, Sliváše 988/1, schvaľuje cenu
za 200 m2 vo výške 2.240,00 Eur (slovom: dvetisícdvestoštyridsať Eur),
pričom cena bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 109/2020
zo dňa 25. 09. 2020 vypracovaným
Ing. Jozefom Hrčkom, Podhájska
3312/14, 949 01 Nitra (IČO: 47352671),
schvaľuje text kúpnej zmluvy medzi
Obcou Veľké Zálužie a žiadateľkou p.
Helenou Tkáčovou s prihliadnutím na
konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 141
K bodu 21/ Prevod časti pozemku vo
vlastníctve Obce Veľké Zálužie priamym predajom – p.č. 3631/7
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer priameho
predaja pozemku s par.č. 3631/7 KNC

k.ú. Veľké Zálužie o výmere 115 m2 odčleneného z pozemku s parc.č. 3631/1
KNE zapísanom na LV 3534 na základe GP č. 16/2013 zo dňa 04. 11. 2013
a úradne overeného dňa 29. 11. 2013
pod č. 1803/13 žiadateľovi p. Marekovi Hutlasovi, bytom Veľké Zálužie,
Žatevná 1173/49, schvaľuje priamy
predaj pozemku s par.č. 3631/7 KNC
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 115 m2 odčleneného z pozemku s parc. č. 3631/1
KNE zapísanom na LV 3534 na základe GP č. 16/2013 zo dňa 04. 11. 2013
a úradne overeného dňa 29. 11. 2013
pod č. 1803/13 žiadateľovi p. Marekovi
Hutlasovi, bytom Veľké Zálužie, Žatevná 1173/49, schvaľuje cenu za 115
m2 vo výške 1790,00 Eur (slovom: tisícsedemstodeväťdesiat Eur), pričom
cena bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 182/2020 zo dňa
14. 10. 2020 vypracovaným Ing. Jozefom Račekom, Kajsa II/18, 951 41 Lužianky, schvaľuje text kúpnej zmluvy
medzi Obcou Veľké Zálužie a žiadateľom p. Marekom Hutlasom s prihliadnutím na konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 142
K bodu 22/ Zámer časti prevodu
obecného pozemku + prevod časti obecného pozemku vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie (manželia
Chlebcoví)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží ruší Uznesenie č. 101 schválené
Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom
Záluží dňa 27. júla 2020 a Uznesenie
č. 114 schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží dňa 21. septembra 2020.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UZNESENIE č. 143
K bodu 22/ Zámer časti prevodu
obecného pozemku + prevod časti obecného pozemku vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie (manželia
Chlebcoví)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo Uznesenie č. 101 zo
dňa 27. 07. 2020 a Uznesenie č. 114 zo
dňa 21. 09. 2020, schvaľuje zámer
prevodu pozemku parc. č. 1799/2 re.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 47 m2
ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Predmetný pozemok je oplotený
a je súčasťou záhrady k rodinnému
domu vo vlastníctve žiadateľov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
dlhodobé užívanie predmetného pozemku žiadateľmi (26 rokov) a predtým aj príbuznými žiadateľky. Zámer
prevodu pozemku bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovom sídle
obce dňa 09. 11. 2020, schvaľuje cenu
za 1 m2 vo výške 10,00 Eur, schvaľuje
prevod pozemku parc. č. 1799/2 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 47 m2
ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Predmetný pozemok je oplotený a je
súčasťou záhrady k rodinnému domu
vo vlastníctve žiadateľov. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie predmetného pozemku žiadateľmi (26 rokov) a predtým aj
príbuznými žiadateľky, schvaľuje text
kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie ako predávajúcim a Miroslavom
Chlebcom a manželkou Evou Chlebcovou, bytom Podvinohrady 544/44
ako kupujúcimi s prihliadnutím na
konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 144
K bodu 23/ Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Pavel Kalis
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Pavla Kalisa,
o odkúpenie reg. „C“ parcč. 564/107
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 91 m2,
ktorý je na základe GP č. 288/2020 zo
dňa 08. 10. 2020 odčlenený z obecného pozemku reg. „E“ 564/1 k.ú. Veľké
Zálužie pnavrhuje zámenu pozemku vo vlastníctve obce Veľké Zálužie
o výmere 91 m2 reg. „C“ parc.č. 564/107

k.ú. Veľké Zálužie, ktorý je odčlenený
z obecného pozemku reg. „E“ 564/1
k.ú. Veľké Zálužie na základe G/ č.
288/2020 zo dňa 08. 10. 2020 za zámenu podielu p. Pavla Kalisa na pozemkoch s parc. č. 585/5 KNC, parc. č.
585/4 a parc. č. 585/6 KNC všetko k.ú.
Veľké Zálužie (spolu 62,75 m2) odporúča starostovi obce začať rokovania s p.
Kalisom o zámene týchto pozemkov,
odporúča právnej zástupkyni obce
pripraviť zmluvu o zámene pozemkov
na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 145
K bodu 24/ Rôzne
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra - Klokočina o finančnú dotáciu na školské
zariadenie na rok 2021 pre Cirkevné
centrum voľného času, Pavla Straussa
3, 949 11 Nitra, neschvaľuje finančnú
dotáciu na školské zariadenie na rok
2021 pre Cirkevné centrum voľného
času, Pavla Straussa 3, 949 11 Nitra.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti:
0; zdržal sa: 1 - Ján Bédi, Ing.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 146
K bodu 24/ Rôzne
Memorandum o spolupráci
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží berie na vedomie informáciu starostu obce o spolupráci
s mestom Nitra na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja na obdobie
rokov 2021 - 2027, odporúča zapojiť
obec Veľké Zálužie do spolupráce
s mestom Nitra na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja na obdobie
rokov 2021 – 2027,odporúča starostovi obce podpísať Memorandum
o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
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mestského rozvoja na obdobie rokov
2021 - 2027.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.;
Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina
Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0

UZNESENIE č. 147
K bodu 24/ Rôzne
Spoločnosť EUROWIND energy
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informáciu
starostu obce Veľké Zálužie o Žiadosti
o schválenie zámeru výstavby obnoviteľných zdrojov energie (veternej
elektrárne) v k.ú. Veľké Zálužie spol.
EUROWIND energy s.r.o., Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, odporúča starostovi obce sprostredkovať
stretnutie so spoločnosťou Eurowind
energy na najbližšom obecnom zastupiteľstve, s prihliadnutím na pandemickú situáciu a prizvať aj zástupcov z iných dotknutých obcí.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.;
Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina
Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0

Nakoľko
v danej situácii je
zákaz vychádzania
a zhromažďovania,
občania si môžu pozrieť
videozáznam z rokovnia
Obecného zastupiteľstva
Obce Veľké Zálužie na
webovom sídle obce
veľkezaluzie.eu
-aktuálne
-videogaléria.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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SČÍTAJME SA
Vážení občania, sčítanie obyvateľov
prebieha v dobe od 15. februára 2021
do 31. marca 2021. Obyvateľ bude
mať na sčítanie sa šesť kalendárnych
týždňov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami bude výlučne elektronické. Zber údajov od obyvateľov
nebude prebiehať prostredníctvom
papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Sčítajte sa sami v pohodlí vášho
domova a bezpečne prostredníctvom
svojho počítača, tabletu či mobilného
telefónu. Elektronický formulár pre
sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnete aplikáciu.
Samotné sčítanie Vám nezaberie viac
ako 10-15 minút. Všetky údaje, ktoré
obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021 (napr.

ak sa dieťa narodilo 1. 1. 2021 už sa nesčíta, alebo ak ste uzavreli manželstvo

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

15. 2.- 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK

13. 3. 2021, do kolónky stav napíšete
slobodný/á). Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.
V prípade otázok zavolajte na obecný
úrad na číslo 037/6921805 alebo na
call centrum 02/20 92 49 19, ktoré je
k dispozícii počas celého sčítania 7
dní v týždni od 8.00 do 20.00. Asistované sčítanie pre osoby, ktoré nemajú možnosť sa sčítať (nemajú počítač,
neovládajú prácu s počítačom, alebo
nemajú nikoho, kto by im pomohol
so sčítaním) sa kvôli pandémii bude
realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.
Samosčítanie obyvateľov v tomto termíne už nebude možné. Pripomíname, že sčítať sa je povinnosť každého
občana, ktorý má trvalé bydlisko na
území SR a za nesplnenie tejto povinnosti sa môže uložiť sankcia až do
výšky 250 EUR.
(-vl-)

OZNÁMENIE – VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV
Obec Veľké Zálužie zastúpená starostom obce, v zmysle
VZN č. 1/2015 Dodatku k VZN č. 1/2017 a dodatku č. 2/2018
o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom
pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov.
OZNAMUJE ZÁUJEMCOM - žiadateľom o pridelenie obecného
nájomného bytu možnosť podať
si žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu na obecnom
úrade vo Veľkom Záluží, od termínu
1. 2. 2021 Do 31. 3. 2021. Potrebné
tlačivá si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo vytlačiť z webového sídla obce. Obec Veľké Zálužie
na základe úplnosti a pravdivosti
všetkých dokladov priložených
k žiadosti o pridelenie nájomného
bytu, zostaví po uzávierke podania
prihlášok podľa izbovitosti návrh
zoznamu žiadateľov.

ŽIADATELIA BUDÚ DO NÁVRHU
poradovníka zaradení zo zoznamu
žiadateľov, po splnení potrebných
kritérií uvedených vo VZN č. 1/2015,
Dodatku k VZN č. 1/2017 a dodatku
č. 2/2018 o podmienkach a kritériách prideľovania, užívania a správy
nájomných bytov v domoch obstaraných z verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania.
ZOSTAVENÍM NÁVRHU PORADOVNÍKA BUDE POVERENÁ KOMISIA pri Obecnom zastupiteľstve
vo Veľkom Záluží pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie.

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV
O BYTY SCHVAĽUJE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO vo Veľkom Záluží,
na základe odporúčania komisie.
Byty budú odovzdávané, postupne
podľa uvoľnenia terajšími užívateľmi. Aktuálne ani jeden byt nie je
voľný.
Predpokladaný termín schvaľovania poradovníka je máj 2021.
TERMÍN UZÁVIERKY PODÁVANIA
ŽIADOSTÍ JE 31. MAREC 2021
Vo Veľkom Záluží, 12. január 2021
Milan Bíro, starosta obce
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TVORBA KOMUNÁLNYCH
ODPADOV SA TÝKA AJ TEBA
Ako nakladať s komunálnym odpadom je nosnou témou väčšiny
politických kandidátov. Je to téma, ktorá vyvoláva v spoločnosti
veľké emócie spojené s dôrazom na ich znižovanie a s apelom
na ochranu životného prostredia a tvorbu čistej krajiny.
Aké je však pozadie odpadového hospodárstva? V čom sa nás ľudí týka bezprostredne a aké nástroje máme v rukách my obyčajní ľudia?
Aby sme si vedeli odpovedať na tieto
pomerne jednoduché otázky, je treba
vedieť čo všetko odpadom je. Zákon
o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z.z.) hovorí, že „odpad je hnuteľná vec alebo
látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce
sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto
zákonom alebo osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť“. Zákon popisuje
jednotlivé druhy odpadov a aj všetky
činnosti, ktoré sa odpadového hospodárstva týkajú. Zúžiť tieto činnosti na
tri, tak ako to urobil poslanec T. Tkáč
vo svojom príspevku, je príliš zavádzajúce a nedostatočné. Taktiež je naivné
si myslieť, že ak za zber a odvoz niektorej zo zložiek odpadov v súčasnosti
neplatíme, že táto situácia bude trvať
na veky. Stačí jedna úprava zákona, či
zmena vykonávacej vyhlášky príslušného rezortu a situácia sa obráti úplne
iným smerom. Príkladom je zavedenie
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorého zber a likvidácia je
povinná od 1. 6. 2021.
Cieľom môjho príspevku nie popis
odpadov a činností s tým súvisiacich.
Kto vie čítať a problematika ho zaujíma, tak si to môže preštudovať v zákone alebo v našom všeobecne záväznom
nariadení. Čo však v zákone taxatívne

Vývoj výdavkov na zber a likvidáciu odpadov v obci Veľké Zálužie (v Eur)
Rok
Výdavky na zber
a likvidáciu odpadov
v obci (v Eur)

2016

2017

106072,84 112013,31

2018

2019

2020

131442,62

135329, 50

176503,10

Vývoj výnosu z poplatku na komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v obci (v Eur)
Rok
Výnos z poplatku na
KO a DSO

2016

2017

2018

2019

2020

93279,01

98489,31

103908,66

105203,75

102875,06

Vývoj rozdielu medzi príjmami z poplatku a výdavkami
na zber a likvidáciu odpadov (v Eur)
Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Rozdiel medzi
príjmami z poplatku
a výdavkami na zber
a likvidáciu odpadov

-12793,83

-13524,00

-27533,96

-30125,75

-73628,04

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Záverečný účet obce Veľké Zálužie za roky 2016, 2017,
2018, 2019 a čerpanie rozpočtu obce k 31. 12. 2020

vymedzené nie je, ale každého z nás to
zaujíma, koľko budeme za odpad platiť.
Skôr ako sa k tomu dostaneme, musíme sa pozrieť na to, ako sa tvorí poplatok za odpad. Jeho primárnou zložkou sú výdavky na zber a likvidáciu
odpadov v obci.
Vývoj v tabuľke asi netreba príliš komentovať. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom (nie netriedeným komunálnym
odpadom – tento výraz je nepresný),

drobným stavebným odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom, náklady triedeného zberu
zložiek komunálneho odpadu, na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov atď. hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Obec pri
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stanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie
s komunálnym odpadom a drobným
staveným odpadom.
Výnos poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Ako vidieť z načrtnutého vývoja
v našej obci dochádza k zápornému
rozdielu medzi príjmami a výdavkami.
Výška výnosov z poplatku nepokrýva
výšku výdavkov na zber a likvidáciu
odpadu. To znamená, že je výška poplatku stanovená nesprávne, v hrubom rozpore so zákonom o odpadoch.
Obec dopláca zo svojho rozpočtu na
vykrytie tohto schodku. Pritom 73 tis.
Eur (rok 2020) by vedela použiť niekde
inde, napr. pri vybudovaní chodníkov.
Ponitrianske združenie pre separovaný zber odpadov, ktoré je naším
správcom odpadového hospodárstva
nás upozornilo, že máme nedostatočne nastavenú výšku poplatku. Naposledy sa výška poplatku menila v roku
2014 až v roku 2021. Ale náklady stále
stúpajú. Vedenie ponitrianskeho združenia nám odporučilo (podobne ako
aj ostatným obciam v združení), akú
výšku poplatku by sme mali nastaviť.
Poslanec Peter Cocher ma obvinil, že si
tieto čísla vymýšľame. Je to jeho názor,
ten asi nezmením ani najrukolapnejším dôkazom. Skôr mi je ľúto, že svojou
ľúbivou politikou rozširuje nepravdivé
informácie, zavádza ľudí a spôsobuje dezinformácie. Pritom podkladové
údaje sú dostupné na obecnom webovom sídle, v PZO či priamo na obecnom úrade. Treba sa prísť popýtať,
dať si veci vysvetliť. Nie je hanbou, keď
človek niečomu nerozumie. Učíme sa
predsa celý život.

Neférové a alibistické sa mi zdá
aj to, keď sa na jednej strane niektorí poslanci v rámci zastupiteľstva
oháňajú ochranou verejných financií obce a na druhej strane vedome
obec poškodzujú prijímaním nesprávnych rozhodnutí založených
na domnienkach a predstavách. Obviňovať starostu obce z toho, že obec
zle separuje, je detinské. Veď poslanec
zastupiteľstva, ktorému dali občania
svoj hlas v komunálnych voľbách, tiež
môže veľa spraviť, napr. šírením osvety, vlastným príkladom či predstavovaním dobrých nápadov na to, ako
znižovať tvorbu odpadov. Poslanecký
návrh, ktorý je komplexný a v praxi
aj realizovateľný, by mal obsahovať
presnú ideu, popis činností rozpracovaných jeho tvorcom (predkladateľom
návrhu) a aj vizualizáciu realizácie
spôsobom ľahko porozumiteľným čo
najširšiemu publiku, t.j. našim občanom. Kritizovať, čo sa robí zle, ale
neukázať cestu, ako by sa to dalo, je
príliš jednoduché. Zlá a neoprávnená
kritika, ktorá sa prednáša verejnosti,
sa míňa svojmu účinku. Múdry človek
si kritiku síce vypočuje, ale sa od nej
dištancuje a hľadá riešenia.
Nárast poplatku za komunálny
odpad len prirodzene kopíruje rastúce výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu prezentované
v tabuľke. Preto my občania platíme
viac. Pokiaľ väčšina poslancov obecného zastupiteľstva tento trend nesleduje a ignoruje, tak po viacerých rokov dochádza ku skokovému nárastu,
čo sa prejaví výrazne v platbe za odpad na občana.
Môžete sa opýtať, či je niekedy aj
šanca, že sa výška poplatku zníži.
Moja odpoveď je áno. Pokiaľ obec nastaví výšku poplatku tak, že výdavky
obce na zber a likvidáciu odpadu sú
nižšie ako príjem, tak je povinná sadzbu poplatku znížiť.

Veľmi jednoduché riešenie nastavil
pán poslanec Tkáč tým, že treba vymeniť 240 l nádoby za menšie, 120 l.
Skvelá idea. Len som si nie veľmi istá,
či si pán poslanec uvedomil, že nové
nádoby treba najskôr kúpiť. Jedna
kvalitná nádoba na komunálny odpad v objeme 120 l stojí cca 29,00 Eur.
My ich v obci potrebujeme 1600 ks, čo
nám dáva spolu číslo 46.400,00 Eur.
Vzniká aj druhá otázka, čo s tými 240
l nádobami, ktorých máme v obci 1600
ks. POZOR! Aj tento výdavok súvisí
s odpadovým hospodárstvom a cena
nových nádob by sa mala premietnuť
do výdavkov obce a následne do výšky
poplatku za odpad.
Preto každý z nás by si mal uvedomiť, že je súčasťou veľkej komunity,
ktorá odpady tvorí. Treba zvážiť, čo
sa vyhadzuje ako odpad. Pretože nie
všetko skutočne odpadom je. Už neuveriteľných 50 rokov sa píše o druhotných surovinách. Prečo? Ich význam je
dvojaký.
Druhotné suroviny sú na jednej
strane zásobárňou zdrojov pre ďalšie
spracovanie (tzv. surovinová základňa), čím chránia pôvodné neobnoviteľné surovinové zdroje (pôda, nerastné
bohatstvo, kovy) a na druhej strane
predstavujú efektívny spôsob likvidácie odpadu. A to je hlavná pointa, prečo sa odpadom venuje taká pozornosť.
Každý z nás môže prispieť svojou
troškou, pokiaľ bude zvažovať nad
každým kusom, ktorý chce hodiť do
„zeleného/čierneho“ smetiaka. Ak sa
takýchto ľudí stretne viac, vytvoríme
spoločnosť, ktorá zabezpečí pre svoje
deti a ich deti skutočne krajšie a čistejšie prostredie.
Aj jedna kvapka tvorí more.

ZLEPŠITE ČISTOTU
VYTRIEDENÉHO ODPADU
Obec Veľké Zálužie spustí pilotný projekt separácie a zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. V prvej fáze projektu budú do projektu zapojené
domácnosti bytových domov, ul. Podvinohrady a Cintorínska (ružové bytovky).
K dispozícii je 10 voľných nádob. Ak máte záujem sa zapojiť do tohto projektu prihláste sa na ou@velkezeluzie.eu.
(-ocu-)

Ing. Ivana Gecíková, PhD.,
prednostka obecného úradu
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OPRAVA OPLOTENIA
AREÁLU ŠKOLY
V prvých januárových dňoch nového
roka 2021 sa v spolupráci so starostom obce p. Milanom Bírom a Združením Paťan uskutočnila výmena
poškodeného oplotenia okolo celého
areálu základnej školy. Pôvodné, staré pletivo, ktoré bolo na mnohých
miestach poškodené a zničené, bolo
nahradené novým, poplastovaným,

ktoré je estetické a odolné voči korózii. Pôvodné stĺpiky boli zrekonštruované a natreté, poškodené boli nahradené novými. Taktiež bola nanovo
opieskovaná aj vstupná vchodová
bránička. V ďalšej fáze bude osadená veľká kovová brána v zadnej časti
areálu. Nové oplotenie prispelo nielen
k zlepšeniu vizuálnej stránky okolia

školy, ale zlepšila sa aj jeho funkčnosť.
Veríme, že obyvatelia obce, ktorí navštevujú náš areál, nebudú nové oplotenie ničiť a devastovať, keďže do jeho
obnovy boli vložené nemalé finančné
prostriedky.
(-dl-)

REKONŠTRUKCIA
TELOCVIČNE V MŠ
Dostatok pohybu je nevyhnutnosťou
dnešnej doby. Preto by pohybovej aktivite mala byť venovaná adekvátna
pozornosť. A to, že cvičiť a hýbať sa
je dobré pre naše zdravie, vedia už aj
naše deti!
Nakoľko je telocvičňa v našej materskej škole denne využívaná pri
pohybových aktivitách, jej súčasný
stav si vyžiadal čiastočnú rekon-

štrukciu. A tá prebieha práve v týchto
dňoch. Týka sa zníženia stropu v cvičebnom priestore, inštalácie nového
osvetlenia, čiastočnej rekonštrukcie
elektroinštalácie a obnovy celého
náteru. Rovnako sa urobila aj renovácia podlahy, nakoľko z bezpečnostných dôvodov je nutná protišmyková
podlaha.
(-eo-)
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Drahí farníci, milí čitatelia,
keď začínam písať tieto riadky, je piatok pred Popolcovou stredou, v Záluží
vonku za oknami je krajina pokrytá
bielou perinou snehu a ľad sa v týchto dňoch akoby rozhodol tuho zviazať
do svojej moci všetko, čoho sa dotkne.
A práve dnes nám do Veľkého Zálužia
priviezli priamo od výrobcu z Hlohovca novučičký paškál (veľkonočnú
sviecu) na tento rok (ako rád si spomínam na svoje kňazské začiatky, na
kaplánske časy v Meste ruží, ako niekedy zvyknú nazývať Hlohovec, pre
starších Frašták!). Keď šofér odišiel,
opatrne som otvoril dlhočiznú krabicu, a opäť ma prenikol ten zvláštny
pocit novosti a prekvapenia, ktorý so
sebou nesie tento každoročný znak
Veľkej noci, a teda znak Vzkrieseného
Pána Ježiša Krista. Alfa a Omega, Počiatok a Koniec. 2021.
Chcelo sa mi v tej chvíli povedať:
„Pane, takže Ty si tu. Si medzi nami.
Neopustil si nás! Aký si mocný! Ako
neprestávaš vládnuť nad celým stvorením! Pane, Tvoje stvorenie Ťa potrebuje. Bez Teba hynie. Ako dobre, Pane,
že si tu. S Tebou nie sme stratení, Ty
nás opäť hľadáš, a keď treba, obetuješ
sa za nás, len aby sme mali život. Ty
sám si Život, Cesta, Pravda. Ty jediný
si Svetlo sveta“.
Kedysi na gymnáziu sme na hodinách literatúry preberali termín stratená generácia, ktorým sa označovali
umelci tvoriaci po 1. sv. vojne.
Tento termín sa mi teraz tlačí do
mysle. Myslím na našu mládež. Už
niekoľko mesiacov zavreté školy,
už tak dlho zavreté kostoly. Život sa
kvôli už viac než rok prebiehajúcej
pandémii väčšinou akoby poschovával do skrýše domácností a ťažisko
kontaktov a vedomostí sa presunulo
na internet. Lenže mládež chce rásť
aj v tejto „dobe on-line“! Ako správne
porozumieť a pomáhať mladým dnes?
Pápež František vo svojom dokumente Christus vivit (Kristus žije)
sa prihovára mladým a celému Božiemu ľudu. V kapitole, ktorú pomenoval Vy ste Božie „teraz“ píše, že sa
"nemôžeme obmedziť na tvrdenie, že
mladí sú budúcnosťou sveta: mladí
sú prítomnosťou, obohacujú ju svojím prispením. Mladý človek už nie
je dieťaťom; nachádza sa v životnom
období, keď začína preberať rozličné

zodpovednosti, spolu s dospelými sa
podieľa na rozvoji rodiny, spoločnosti, Cirkvi. No časy sa menia, a to nás
vedie k otázke: akí sú dnešní mladí,
čo sa deje s mladými v súčasnosti?“
Pápež na túto otázku z pozitívneho
hľadiska reaguje takto: „Synoda (synoda biskupov, pozn. autora) uznala, že veriaci v Cirkvi nemajú vždy
Ježišov postoj. Namiesto toho, aby
mladých pozorne počúvali, „niekedy
u nich prevažuje tendencia dávať vo-

vidia len múry; spoznať možnosti, kde
iní vidia iba nebezpečenstvá. Takýto je
pohľad Boha Otca, schopný zhodnotiť a živiť zárodky dobra zasiate do
sŕdc mladých. Srdce každého mladého človeka treba preto považovať
za „svätú zem“, za nositeľa zárodkov
Božieho života, pred ktorým si máme
„vyzuť obuv“, aby sme sa mohli priblížiť a skúmať tajomstvo“.
Dnes nám teda do Zálužia doručili
paškál. Zmŕtvychvstalý Pán už čaká,

pred vyhotovené odpovede a pripravené recepty, čím neumožňujú, aby
otázky mladých vyšli na povrch v ich
novosti a aby veriaci z nich mohli
pochopiť, k čomu ich mladí vyzývajú“. Keď však Cirkev zanechá strnulé
schémy a otvorí sa ochotnému a pozornému počúvaniu mladých, táto
empatia ju obohatí, pretože „umožní mladým ponúknuť komunite svoj
prínos, pomôže jej získať citlivosť na
nové veci a zvážiť nové otázky“. Dnes
sme my dospelí vystavení pokušeniu
vyhotovovať zoznam katastrof a chýb
mladých dnešnej doby. Niekto nám
možno zatlieska, pretože vyzeráme
ako experti na určovanie negatívnych
aspektov a nebezpečenstiev. Ale aký
bude výsledok tohto postoja? Čoraz
väčšia vzdialenosť, menšia blízkosť,
menej vzájomnej pomoci. Pozorný
pohľad toho, kto je povolaný byť otcom, pastierom a sprievodcom mladých, spočíva v tom, že dokáže objaviť
plamienok, ktorý ešte horí; trstinu,
o ktorej sa zdá, že sa už-už zlomí, ale
nie je ešte zlomená (porov. Iz 42, 3). Je
to schopnosť objaviť priechody, kde iní

kto bude kráčať v jeho svetle. Neváhajme. Nevieme síce, čo nás ešte
v pandémii čaká, ale sami určite nie
sme. Je s nami Pán! Hovorme o tom
s mladými. Radi ich počúvajme.
A vy, drahí mladí priatelia, nebojte
sa prehovoriť: k Pánovi, k starším. Tak
o nás raz nebudú v literatúre písať
ako o stratenej generácii 2020-2021.
Naopak, staneme sa nositeľmi svetla –
ako to robí paškál.
Pokúsim sa to vyjadriť ešte trošku poetickejšie:
Dedina svetla,
ruží neslýchanej krásy!
Ktože je to asi?
Náš milý Ujlak. Hľa!
Drahí farníci, milí čitatelia, spolu
s veľadôstojným pánom Vladimírom
Paulinim Vám všetkým želáme a vyprosujeme požehnanú Veľkú noc.
Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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150. VÝROČIE ZALOŽENIA POŠTOVÉHO
ÚRADU VO VEĽKOM ZÁLUŽÍ (1871 - 2021)
Výročie pošty je jedna z epizód v historickom vývoji obce Veľké Zálužie,
ktorá hovorí o význame a postavení obce v druhej polovici 19. storočia.
História poštového
úradu vo Veľkom Záluží
Založenie: 26. 3. 1871
UJLAK / Nyitra megye
1882
Nyitra UJLAK
1889
UJLAK
1903
UJLAK / Nyitra megye
1. 6. 1912
NYITRA UJLAK
1920
UJLOK
1929
UJLAK pri Nitre
10. 7. 1948
VEĽKÉ ZÁLUŽIE
1. 1. 1973
951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE
V tejto budove sa nachádza pošta od roku 1940 až do dnes
v súčasnosti dom Kollových - Rínok
179. Bol to dlhý dom. V prednej izbe
bola pošta a vzadu bývala rodina Haberlandov. Mali 3 dcéry a 2 synov, dve

Pošta v Ujlaku začala svoju činnosť
26. marca 1871. V tom čase bola zriadená pošta -Maďarská kráľovská pošta
na Hlavnej ulici. Začiatkom 20. storočia bola pošta v tom čase v poslednom
dome na ulici Pod kaštieľom č. 286.
Bol to dlhý dom, v ktorom mali sídlo
miestni žandári, óvoda - úvoda (terajšia materská škôlka) a pošta, ktorá
tu sídlila až do 20. rokov 20. storočia.
Potom sa presťahovala do „Obecného
domu“, dom vedľa Hasillov, dnes penziónu Vendelín – Kostolná ulica. Asi
v 30. roku 20. storočia sa pošta presťahovala do Haberlandov na Rínku,
kde teraz stojí dom Andrášikových

staršie, Angela a Jolana, boli učiteľky
v miestnej štátnej škole a najmladšia
Mária (prezývali ju Mica) bola vedúca
pošty. V budove dnešnej pošty sídlila

Korešpondenčný lístok s prítlačou a pečiatkou si môžete na pošte
vo Veľkom Záluží zakúpiť od 26.3. do 6.4.2021.
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Logo Maďarskej kráľovskej pošty

Poštový koč na ktorom sa vozila pošta z Nitry do Ujlaku
štátna škola. Keď sa škola presťahovala v roku 1940 do dnešnej budovy
školy, sa pošta od Haberlandov, presťahovala do tejto budovy. Pošta bola
zriadená v miestnosti úplne vzadu.
Neskôr tieto priestory boli pre poštu malé. Okolo roku 1960 sa pošta
presťahovala do vedľajších priestorov tejto budovy, kde sa uvoľnil byt po
miestnom žandárovi Gajdošovi. V pôvodných priestoroch pošty zriadili
telefónnu ústredňu. Postupom času
poštové služby pribúdali. V roku 1972
sa uvoľnili priestory v prednej časti

budovy, kde malo JRD svoje kancelárie. Pošta sa presťahovala do týchto
priestorov, kde sídli až dodnes. V roku
1940 bol vedúci poštmajster Karol
Markusek - pochádzal z Palárikova.
Krajská poštová správa ho preložila
z obce Pružina /pri Krupine/ do Ujlaku 5. 9. 1940. Tu pracoval ako vedúci
pošty až do 13. 9. 1947, kedy ho preložili do obce Neded pri Nových Zámkoch.
Po ňom nastúpila ako vedúca pošty
Irena Gajdošová, manželka miestneho
žandára. V tom čase nastúpil pracovať
na poštu ako doručovateľ Jozef Bédi,

ktorý nosil poštu do susednej obce
Jarok. V roku 1956 odchádzala vedúca pošty p. Gajdošová, ktorá Okresnej
poštovej správe v Nitre, odporučila
za vedúceho pošty Jozefa Bédiho. Ten
po absolvovaní 3-mesačného školenia v Nitre bol vedúcim pošty až do
3. 5. 1974. Po Jozefovi Bédim nastúpila
4. 5. 1974 Emília Bírová, rod. Seniceová.
Bola vedúcou pošty do 29. 9. 2002.
Dňa 1. 10. 2002 nastúpila ako vedúca pošty Monika Križanovičová, rod.
Pavelová. Po jej odchode od 1. 3. 2005
pôsobí až doteraz vo funkcii vedúcej
pošty Alena Blahová.
Neoddeliteľnou súčasťou pošty boli
poštoví doručovatelia. V minulosti
ich volali listonošmi. Ich úlohou bolo
rýchlo a bezpečne doručiť poštovú aj
peňažnú zásielku na uvedené adresy.
Túto úlohu bola a aj je veľmi náročná,
najmä v zimnom období a za sychravého počasia. Niektorí doručovatelia
nosili poštu aj do susednej obce Jarok
a Zagardský majer a nejaký čas aj do
Bábu.
Približne do r. 1965 bol jeden doručovateľský rajón. S pribúdajúcim počtom domov a obyvateľov boli zriadené
dva rajóny a od roku 2005 bol zriadený aj tretí doručovateľský rajón.
Od začiatku sa pošta vozila z Nitry
na poštovom koči. Poštoví kočiši boli
tiež poštári, ktorí každé ráno chodili pre poštu do Nitry na tomto koči.
Poštový koč bol celý z plechu. Vzadu
boli dvere, ktoré počas prepravy poštových zásielok boli uzamknuté. Koč
bol ťahaný jedným koňom. Kočiš sedel
vonku hore na koči. Poštových kočišov robili Ján Vavrík /1900 – 1905/,
Michal Meszaros /1915/, János Kopecsni /1917/. Anton Bédi do r. 1930/.
Posledným kočišom bol Imrich Hasilla do roku 1940. Potom koč nahradilo
auto.
Cyprián Bíro
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SEPAROVANÝ ODPAD
VO VEĽKOM ZÁLUŽÍ
Na ostatnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (9. 12. 2020) bolo schválené (a starostom podpísané) uznesenie
OZ, ktorým sa prijal dodatok č.3 ku
VZN číslo 3/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Podstatou zmeny je, že sa zvýšil poplatok pre občanov našej obce z cca
20 €/osobu/rok na cca 25€/osobu/
rok. Pomerne sa rovnako zvýšil poplatok aj pre podnikateľov. Pôvodný
návrh, ktorý vyšiel z dielne Obecného
úradu a starostu, bol zvýšiť poplatok
za KO na 35€/osobu/rok.
Tak ako som to zhrnul aj v diskusii k tomuto návrhu na rokovaní OZ,
chcem v tomto článku vysvetliť z čoho
sa skladajú náklady obce na spracovanie odpadov a následne pomenovať
rezervy obce a možnosti ďalšieho riešenia tohto problému.
V obci separujeme odpad na papier, plasty, kovy, BIO odpad, stavebný odpad a zvyšok je nevytriedený
komunálny odpad. Ostatné triedenia
odpadu (sklo, textílie…) sú zanedbateľné a nezahŕňam ich do výpočtu.

Výdavky
Za spracovanie papiera, plastov a kovov obec platí 0€, teda je to zdarma.
Platíme za spracovanie BIO odpadu,
stavebného odpadu a nevytriedeného
komunálneho odpadu.
Výdavky na nevytriedený KO sa delia
na tri samostatné časti:
1. zber a zvoz odpadu
2. uloženie odpadu na skládku
3. zákonný poplatok (niečo ako
poplatok za tvorbu odpadu, ktorý
ukladá zákon)

Sadzby platné na rok 2021
(nariadenie vlády č 330/2018)
Kategória
1
2
3
4
5
6
7

% vytriedenia
x ≤ 10
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

Sadzba
33 €/tona
30 €/tona
27 €/tona
22 €/tona
18 €/tona
15 €/tona
11 €/tona

Naša obec sa pre rok 2021 pravdepodobne dostala do 4 kategórie, keď
sme tesne prekročili hranicu a dostali
sme sa na úroveň cca 31,5% vytriedenia. Po minulé roky sme hodnotu 30%
neprekročili. V celom našom regióne
(40 obcí) sme v tejto štatistike zahanbujúco na úplnom chvoste (za rok 2019
tretí od konca a nezlepšujeme sa).
V našej obci vytvoríme každoročne
cca 1090 ton nevytriedeného zmesového komunálneho odpadu. Na porovnanie obec Močenok, ktorá má
o cca 100 obyvateľov viac ako Veľké
Zálužie, vyprodukuje 650 ton tohto
typu odpadu. Prečo taký rozdiel? Vysvetlím v závere článku.

padu. Pre každého by malo byť tak
trochu aj osobnou hanbou, že sme na
chvoste medzi okolitými 40 obcami.
Priemer vytriedenia odpadu medzi
všetkými obcami je okolo 50%, najlepšie obce dosahujú a prekračujú 60%.
My? Ledva 30%. Z toho plynú obrovské náklady pre obec a nás občanov to
núti hlbšie siahať do našich peňaženiek. Preto trieďme odpad!
Prečo máme tak malé percento
vytriedenia odpadov? Medzi hlavné dôvody patrí podľa mňa veľkosť
smetných nádob. Pred každým našim
domom stojí veľká 240 litrová čierna
(zelená) nádoba, do ktorej hádžeme
všetko, čo sa do nej zmestí. Poznám

Výdavky obce na spoplatnené
druhy odpadov sú približne
nasledovné:
BIO odpad
23000 €
Stavebný odpad
22000 €
Nevytriedený komunálny odpad:
I) Uloženie odpadu
na skládku (38€/tonu)
42000 €
II) Zvoz a zber odpadu
33000 €
III) Zákonný poplatok (22€/tonu)
24000 €
Spolu
144000 €
Obec v roku 2020 (podľa oficiálneho
plnenia rozpočtu obce k 31. 12. 2020)
mala výdavky spojené so zberom odpadu vo výške cca 144127,71 €, čo korešponduje s týmto výpočtom.

Príjmy
Počet obyvateľov našej obce je približne 4230. To je približne 105500 €
v príjmoch, za predpokladu, že každý
aj naozaj zaplatí poplatok. Predpokladané príjmy od podnikateľov sú na
úrovni približne 22500 €. Spolu je to
128000€.
Rozdiel (schodok) medzi príjmami
a výdavkami je 16000 €. Teda približne 3,50€/osobu (ak prerozdelíme
schodok aj medzi podnikateľov).
Čo s tým?
Možných riešení je niekoľko.
Ako som už spomenul vyššie, nutne
potrebujeme zlepšiť separovanie od-

prípady, keď ak je v čase vývozu odpadu smetná nádoba poloprázdna,
tak sa doplní odpadom, ktorý do nej
nepatrí (napr. BIO odpadom – burinou, lístím, pokosenou trávou). Takto
vzniká veľké množstvo ton odpadu, za
ktoré musí obec zbytočne zaplatiť.
Všetky okolité obce (s jednou - dvomi výnimkami) majú 120 litrové nádoby nielen na plasty, papier a BIO
odpad, ale aj na nevytriedený komunálny odpad. Následne sú ľudia
motivovaní premyslieť, čo kam hodia
a obce (a teda aj občania) na tom krásne a bez problémov šetria. Na vlastnej
koži som skúsil, či by sme ako rodina
(6 členov) vystačili s takýmto smetiakom. Výsledkom je, že nielen že by
sme vystačili, ale stačila by nám dokonca ešte menšia nádoba. Ako dedinčania sme zaviedli v záhrade kompostovacie miesto a popri štandardnom
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separovaní sme nenaplnili veľký čierny smetiak ani pri vynechaní každého
druhého vývozu.
Náklady na menšie smetné nádoby (120 litrové) by pre obec boli cca
30000 €, ale ekonomická návratnosť
by bola rádovo v rokoch, takže winwin stratégia. Na tento krok by ale
bola potrebná iniciatíva starostu.
Výsledkom by bolo menej ton odpadu za ktorý platíme, viac ton odpadu, za ktorý neplatíme, lepšie percento vytriedenia odpadov a teda menšia
suma za zákonný poplatok za tonu
odpadu.
Ak k predchádzajúcemu pripočítame dobudovanie zberného dvora, t.j.
spustenie drvenia BIO odpadu a spracovania stavebného odpadu, tak som
presvedčený, že bez problémov môžeme mať rozpočet v rámci odpadov
vyrovnaný, ak nie kladných čiernych
číslach.
Existujú aj ďalšie riešenia spravodlivejšieho spoplatnenia zberu odpadu. Jedným z nich je množstvový
zber odpadu, t.j. poplatok by bol za
liter smetnej nádoby (rovnako ako už
dnes platia podnikatelia v našej obci);
teda poplatok by sa platil za smetiak
a nie za osobu. 4 členná rodina by platila rovnako ako dvojčlenná, pretože
by mala k dispozícii rovnaký objem
odpadu, ktorý môže vyprodukovať.
Ďalšou možnosťou je tzv. nálepkový
systém, kedy dá rodina vyviesť smetiak len vtedy, keď skutočne potrebuje
a zaplatí iba za reálne vykonané vývozy. Inou možnosťou je zaviesť úľavy na
poplatku tam, kde dochádza k nerovnosti (napríklad mnohočlenné rodiny
a osamelí dôchodcovia). Všetky takéto
návrhy (popísané v tomto poslednom
odseku) si ale vyžadujú hlbšiu analýzu a nakoniec zrealizovanie starostom obce a Obecným úradom, nie je
v možnostiach poslancov takéto zmeny vykonať.
Ako je možné vidieť aj z tohto článku, problematika spoplatnenia zberu
a zvozu odpadu je široká a vyžaduje
si koordinovanú spoluprácu všetkých
nás tak, aby naša obec bola viac ekologickou a tiež aby výdavky pre nás
občanov zostali na akceptovateľnej
miere. Preto ešte raz prosím: buďme
všetci spoluzodpovední za našu prírodu a viac separujme odpad!
Mgr. Tomáš Tkáč,
predseda finančnej komisie

VYRAĎOVALI SME KNIHY

V obecnej knižnici na regály boli uložené desaťtisíce kníh všetkých žánrov.
Aj tie najlepšie spred mnohých rokov
však skončili navždy svoju čitateľskú
púť. Tisíce kníh sa už roky obmieňajú. Niektoré sa vyraďujú poškodené,
z množstva políc miznú navždy aj
tie, ktoré nemá záujem už nikto čítať

a zaberajú miesto novým pútavým
dielam. Knižný fond musíme „očistiť“ od poškodených a už veľmi, veľmi
dlho nepožičaných kníh. Celkovo sme
tak vyradili v mesiaci január – február
362 knižných publikácií.
(-jn-)

KNIŽNÁ BÚDKA
“ĎAKUJEM SUSED“
Sú to akési verejné knižnice s cieľom
dať šancu starým knihám, ktoré ležia
zabudnuté vo vašich policiach. Vaši

susedia, priatelia, či ľudia z miestnej
komunity by si ich možno radi prečítali tiež.
Čítať ich nemusíte len pri búdke, na
lavičke na ulici. Môžete si ich vziať aj
domov. Princíp je veľmi jednoduchý.
Knihu si človek môže zobrať, prečítať
a potom ju vráti. Alebo donesie inú.
Uvítame, keď sa aj samotní občania
obce zapoja a donesú nejaké knižky,
alebo dobré časopisy a budú sa aj takouto formou o búdky starať. Pokojne
do knižnice môžete vložiť čokoľvek,
na čo si len spomeniete a nájdete aj vo
vlastnej knižnici.
Chceme tak pripomenúť ľuďom, že
knihy sú ešte stále medzi nami a informácie sa dajú získať aj inak ako len
zo sociálnych sietí. Búdku nájdete pri
ihrisku za základnou školou.
(-jn-)
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ZO JEDNOTY DHZ VEĽKÉ ZÁLUŽIE
DÔCHODCOV kto sme a čo robíme?
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zá- je cisternové automobilové striekačky
SLOVENSKA
lužie nadväzuje na tradíciu našich a profesionálne záchranné vybavepredkov, ktorí sa už v časoch Uhorska nie. DHZ tak zohráva kľúčovú úlohu
VO VEĽKOM
starali o ochranu života a majetku Uj- nielen v zachovávaní duchovnej tralačanov pred požiarmi a inými prírod- dície požiarnej ochrany v našej obci,
nými pohromami. Začiatky organizo- ale podieľa sa aj zveľaďovaní materiZÁLUŽÍ

Milí seniori, prihováram sa Vám.
Rok 2021 je pre nás po mnohých
stránkach zložitým a náročným obdobím.
JDS vo Veľkom Záluží mali iné
predstavy, než ako sa odvíjala každodenná realita. Opatrenia kvôli pandémii Covid-19 by sa nemali obchádzať.
Vstúpili do nášho súkromia a zabrzdili i našu činnosť; schôdze – úcta
starším, vianočný večierok, výročná
schôdza. Tento rok malo byť obdobie,
keď si s potešením pripomenieme
úspešných 25 rokov od založenia rozvoja členskej základne. Dúfam, že sa
nám to podarí, a ak nie tento rok, tak
na budúci.
Keď spomíname na začiatky JDS, je
veru veľa našich členov, s ktorými sa
už nedá stretnúť. Počas pandémie od
nás odišli naši členovia Karol Bútora,
Otília Pinterová, Alžbeta Križanová
a Anna Bédiová. Môžeme na nich len
s vďakou, obdivom, láskou či priateľstvom spomínať.
Hoci hrozba Covid-19 pretrváva,
prirodzená reakcia nás ľudí je naučiť
sa žiť hoci aj v zmenených podmienkach. Prajme si navzájom skorý ústup
epidémie, ktorá tak ochromila nielen
činnosť našej JDS, ale aj spoločnosti
ako celku.
(-eá-)

vania požiarnej ochrany sa datujú do r.
1888, kedy bol aktualizovaný všeobecne platný ohňo-policajný štatút. Oficiálna zmienka o založení Hasičského
zboru Veľké Zálužie však pochádza až
z jesene roku 1926. Za niekoľko desiatok rokov činnosti združenia sa podarilo vytvoriť pevnú tradíciu dobrovoľného hasičstva, ktorú dnes zveľaďuje
už viac ako 30 členov Dobrovoľného
hasičského zboru Veľké Zálužie.
DHZ Veľké Zálužie tradične vykonáva záchranné práce pri požiaroch,
povodniach a iných mimoriadnych

álno-technického zabezpečenia v oblasti protipožiarnej ochrany.
Pre zachovanie tradície hasičstva
v našej obci by sme radi obnovili vedenie hasičskej kroniky. Materiálu, ktorý
zachytáva dôležité míľniky, ako aj všedné dni zo života dobrovoľných hasičov
v Úlaku, je iste viac ako si myslíme. Pri
jeho zhromažďovaní preto oceníme
Vašu pomoc. Staré fotografie, uniformy, pohľadnice, články, ale aj príspevky v podobe spísaných spomienok
a historiek, týkajúcich sa zrodu, budovania a fungovania miestneho DHZ,

udalostiach. Naši skúsení členovia zabezpečujú preventívne protipožiarne
kontroly, zúčastňujú sa a organizujú taktické cvičenia a súťaže. Bývajú
nápomocní aj pri organizovaní kultúrnych a iných podujatí, ktoré obec
pravidelne organizuje. V súčasnosti
je to predovšetkým pomoc spojená
s organizáciou priebehu testovania
na Covid-19 a ďalšie aktivity spojené
s ochranou zdravia a majetku občanov našej obce.
Prostredníctvom detských hasičských tréningov sa venujeme aj
výchove mládeže vo veku od 6 – 18
rokov. Vďaka podpore OÚ Veľké Zálužie a mimoriadne aktívnym členom
neustále dochádza aj k zveľadeniu
novej hasičskej zbrojnice. Za posledné roky DHZ značne zmodernizoval
svoju zásahovú techniku. Prevádzku-

by sme radi priebežne zozbierali a dali
im podobu, akú si tento cenný materiál
zaslúži.
Ak vo svojich rodinných archívoch
a albumoch nájdete akékoľvek zmienky o aktivitách a činnosti miestneho
hasičského zboru, prosím, kontaktujte predsedu DHZ Mareka Pintéra
na telefónnom čísle 0903606826. So
súhlasom majiteľa by sme si tento
materiál radi zapožičali, nafotili alebo inak rozmnožili. Všetko obratom
a neporušené vrátime. Aj vďaka Vám
sa tak tieto často jedinečné odkazy
minulosti stanú súčasťou inventára,
ktorý bude priebežne spracovaný do
kroniky nášho DHZ.
Za Vašu ochotu a spoluprácu vopred ďakujeme!
(-ltz-)
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MATERSKÉ CENTRUM
BLŠKY
Tak ako aj ostatní, aj my sme sa museli prispôsobiť novým hygienickým
podmienkam a opatreniam. Pokiaľ
to bolo možné, fungovalo MC Blšky
v obmedzenom režime. Naša úžasná
pracovníčka Terka sa starala o dôkladnú dezinfekciu a upratovanie
všetkých priestorov, rodičia si čas na
hranie mohli rezervovať v on-line rezervačnom systéme. Pred Vianocami,
po sprísnení opatrení, sme však boli
nútení Blšky úplne zavrieť. Prvýkrát
v histórii Blšiek sme v decembri absolvovali každoročnú poradu cez videokonferenciu. Ďakujeme všetkým za
účasť a podnetné návrhy.
A aké sú naše plány na rok 2021? Blšky oslávia už 18 rokov od svojho vzniku. Ak situácia dovolí, môžu sa detičky
a rodičia tešiť na oslavu s programom.

Snažíme sa prispôsobiť dobe, preto plánujeme spustiť on-line kurzy
a krúžky.
Radi by sme oslávili aj Deň Zeme,
MDD, v lete sa okúpali na Kúpanici,
ak nám situácia dovolí.
A aj tento rok nám môžete venovať svoje 2% z daní a pomôcť nám
naďalej rozvíjať naše a Vaše Blšky.
Veríme, že po znovu otvorení si
nájdete cestu do herničky, na ihrisko
a že k nám pribudnú noví kamaráti.
Je to jednoduché, stačí prísť, zoznámiť sa a hrať sa. Všetky aktuálne informácie o otváraní a o dianí v centre nájdete na našej stránke https://
blsky.webnode.sk/ a facebook MC
BLŠKY VEĽKÉ ZÁLUŽIE
(-jf-)

2%

pre Materské centrum BLŠKY
Názov: Materské centrum BLŠKY
Adresa: Rínok 256,
951 35 Veľké Zálužie
IČO: 37961764
Ďakujeme

ČINNOSŤ POĽOVNÍCKEHO SPOLKU
SA NEZASTAVILA ANI V ZÁLUŽÍ

Napriek tomu, že vo svete zúri pandémia koronavírusu, činnosť nášho poľovníckeho združenia sa úplne nezastavila. Nastalo zimné obdobie a o zver
sa treba postarať.
Členovia nášho poľovíckeho združenia chodia pravidelne zver prikrmovať, aby mali zvieratká aj v čase
núdze čo jesť. Aby zver prosperovala,
potrebuje minerály, ktoré im dávame
vo fomre kamennej krmnej soli, ktorú
potrebujú počas celého roka.
Pandemické opatrenia zastavili
všetky spoločenské akcie aj v našom

združení, no napriek tomu si každý
milovník prírody nájde spôsob, ako

v prírode tráviť bezpečne svoj voľný
čas.
Mnoho ľudí hľadá hlavne v tomto
období „Covidu“ útechu v prírode. Každá karta má ale dve strany a čím viac
ľudí sa v prírode zdržuje, tým viac odpadkov v nej žiaľ Bohu nachádzame.
Touto cestou by sme chceli dať do
povedomia projekt Slovenskej poľovníckej komory „Čistý revír = čistá
príroda“, ktorý nie je určený len pre
poľovníkov, ale najmä pre širokú verejnosť. Snažíme sa týmto motivovať ľudí,
aby po sebe nezanechávali odpad, ale
zveľadenú a upratanú prírodu.
Keby každý zobral na prechádzku
lesom len jednu malú tašku a pozbieral by odpadky nielen po sebe, ale aj
po druhých, už do pár týždňov môže
byť okolie našej obce, ktorá je zároveň
naším revírom krajšia, ako kedykoľvek
predtým.
Veď aj nám je príjemné, keď prídeme
do čistého a uprataného, ale najviac to
ocenia zvieratá, ktoré tam trávia nielen voľný čas ako my, ale celý svoj život.
(-tb-)
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DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE
Vyučovanie sa na základnej škole na II.
stupni od 27. 10. 2020 a na I. stupni od
11. 1. 2021 uskutočňuje dištančne. Všetky triedy majú vypracovaný zvláštny
rozvrh a hlavné predmety sú vyučované online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Tento spôsob vyučovania
je pre vyučujúcich z časového hľadiska pomerne náročný na prípravu.
Ale v momentálnej situácii je skvelou
alternatívou ku klasickému prezenčnému vyučovaniu v triedach. Na online vyučovanie bez väčších problémov
prešli všetci žiaci už od najmenších
prváčikov. Je to v prvom rade zásluha

ich rodičov, ktorí im vytvorili k tomuto spôsobu práce vhodné podmienky.
Iba malé percento žiakov nemá prístup k internetu. S týmito komunikujú
učitelia prostredníctvom telefónnych
videohovorov. Našou snahou je, aby
všetci žiaci mali prístup k vzdelávaniu v rámci ich technických možností. U najmladších žiakov je súčasťou
práce pani učiteliek aj distribúcia prefotených mimoučebnicových textov
k deťom až k nim domov.
Online sa konajú aj školské vedomostné súťaže. Pred nedávnom sa naši
piataci Andrej Moravčík a Tobias Ju-

rák, víťazi školského kola, zapojili do
okresného kola matematickej olympiády. Bol to nový, náročnejší spôsob
riešenia úloh, ale chlapci nadobudli
ďalšie zručnosti a skúsenosti.
Všetci veríme, že sa namiesto online
priestoru čoskoro stretneme so svojimi žiakmi v školských triedach. Ľudský denný kontakt a klasické vyučovanie v kolektíve totiž nenahradí ani
tá najdokonalejšia technika na svete.
(-mh-)

OČKOVANIE UČITEĽOV
Naši vyučujúci prejavujú zodpovedný
prístup v rámci ochrany nielen zdravia samého seba a svojich rodín, ale aj
zdravia svojich žiakov, kolegov a spolupracovníkov. Ponuku ministerstva
školstva na zaočkovanie proti ochoreniu COVID 19 plánujú využiť v našej
škole všetci vyučujúci i nepedagogickí zamestnanci. V prieskume, ktorý
urobilo vedenie školy sa nenašiel ani

jeden zamestnanec, ktorý by o zaočkovanie nemal záujem. V dňoch 15. 2. ,
16. 2. , 17. 2. a 21. 2. boli zaočkovaní pedagógovia I. a II. stupňa, vychovávateľky a pedagogické asistentky do 55
rokov vakcínami Astra Zeneca a nad
55 rokov vakcínou Moderna. Nepedagogickí pracovníci a ďalší vyučujúci II.
stupňa nad 55 rokov prídu do poradia
v najbližších týždňoch. Všetci, až na

dve výnimky mali po vakcinácii vedľajšie účinky rôznej intenzity, ktoré
trvali niekoľko dní. Veríme, že týmto
zodpovedným postojom prispejeme
k ochrane zdravia a k bezpečnému
prostrediu nielen pre seba, ale pre
všetkých našich žiakov, s ktorými ako
dúfame, budeme už čoskoro v dennom kontakte.
(-mh-)

PROJEKT MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
„ČÍTAME RADI“
V decembri minulého roka sme sa
úspešne zapojili do projektu na podporu čitateľskej gramotnosti, ktorý vyhlásilo ministerstvo školstva.
V rámci projektu naša škola získala
400€, ktoré budeme môcť využiť na
zakúpenie nových kníh do našej školskej čitárne. Presťahovali sme ju z II.
na I. poschodie, aby bola dostupnejšia našim mladším žiakom. Postupne
z vlastných prostriedkov a sponzorsky získavame knihy, ktorými obohacujeme náš knižný fond. Čitáreň plánujeme využiť nielen na vyučovanie
hodín čítania, ale aj v rámci krúžkovej
činnosti a popoludňajších aktivít pre
deti školského klubu. Tešíme sa už na
jej prvých návštevníkov!
(-eš-)
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FAŠIANGY,
TURÍCE, VEĽKÁ
NOC PRÍDE…

Zábava, fašiangové sprievody, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, to všetko
môžeme pomenovať jedným slovomFašiangy.
Ako by to bolo, keby sme zabudli na
tieto tradície, obdobia prechodu zimy
k jari, symbol veselosti, zábavy a ho-

OBNOVA
ZARIADENÍ
V ŠKOLSKEJ
JEDÁLNI MŠ

dovania? I keď súčasná doba nám tieto
tradície nedovoľuje oslavovať s deťmi
tak, ako by sme chceli, napriek tomu
sme sa im pokúsili priblížiť toto obdobie roka formou básní, piesní, povedačiek a prezentácií. Okrem ľudového
folklóru sme spolu s deťmi vytvárali
ozdoby k výzdobe triedy a vestibulu.
Šikovné prsty detí tiež majstrovali na
zhotovení krásnych masiek.
Pevne dúfame a veríme, ako to býva
v starých rozprávkach, z ktorých čerpáme múdrosť našich predkov: všetko zlé sa na dobré obráti… a o rok sa
všetci stretneme na oslave fašiangových zvykov siahajúcich do dávnej
minulosti slovanských pohanských
rituálov.
(-zb-)

Popri systematickom vymieňaní a doplňovaní inventára v ŠJ sme vo februári tohto roku vymenili starú umývačku riadu za novú, priebežnú, s dvoma
prístavnými stolmi. Svojim výkonom
a objemom je prispôsobená na aktuálny počet stravníkov. Rovnako sme
vymenili plynový sporák za veľkokapacitný, kombinovaný, s modernejšou
elektrickou rúrou. Na kúpu boli použité prostriedky z režijného fondu ŠJ.
(-dl-)
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ŠK VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Rozhovoru s našimi najskúsenejšími hráčmi A-tímu
Druhá vlna Covidu-19 stále pokračuje
a všetky amatérske futbalové súťaže sú v súčasnosti prerušené. Preto
sme pre tento článok zvolili formu
rozhovoru s našimi najskúsenejšími
hráčmi A-tímu: Jakubom Kečkéšom,
Michalom Andrášikom, Erikom Šalátom a Martinom Teplanským. Všetci
dostali rovnaké otázky a tu sú ich odpovede:

Jakub: Ako veľmi sa deti potrebujú
socializovať a športovať ukazuje aj
táto nešťastná doba. Hlavne kolektívny šport ich naučí disciplíne, zodpovednosti voči kolektívu, zdravšiemu
stravovaniu a mnoho ďalšieho. Toľko
priestoru v týchto novinách nemáme, aby sme to mohli celé popísať.
Môj celý život je spojený s futbalom
a nikdy by som to nemenil.

1. Ako tráviš čas bez futbalu, keďže
sú v súčasnosti kvôli pandémii zakázané zápasy aj spoločné tréningy?

Michal: Ja ho môžem hodnotiť len
veľmi pozitívne, lebo mi veľa dal, ak
nerátam len jedno vážnejšie zranenie, ktoré sa mi stalo. A mládeži by
som určite odporúčal športovať, človek tam spozná veľa dobrých ľudí
a určite to prispieva aj k zdravému
životnému štýlu. Ešte by som podotkol, že nesmiernu radosť mi robí vo
Veľkom Záluží, keď vidím koľko malých detičiek chodí na tréning a ako
ich to baví. Dúfam, že tieto deti nás
raz nahradia a budú minimálne také
úspešné, ako sa to darí nám, z toho
budem mať najväčšiu radosť.

Jakub: Čas trávim hlavne pracovne
a s rodinou. Samozrejme „smrad“
kabíny nám už všetkým chýba, s chalanmi sme v kontakte. Doma sa snažím ako tak udržať v kondícii, ale motivácia a roky idú proti mne :-).
Michal: Svoj voľný čas trávim prevažne na dome, keďže finišujem so
stavbou a v blízkej budúcnosti sa
chcem sťahovať do nového domu, tak
väčšinu času som tam a samozrejme
sa venujem aj svojej rodine a práci. Priznám sa, že športovej činnosti
som v poslednej dobe toho moc nedal, takže aj to by som chcel napraviť,
ale teda pevne dúfam, že táto situácia
sa dostane do normálu a opäť sa budeme môcť tešiť z futbalu.
Erik: Čas bez futbalu trávim doma
s manželkou, keďže je doba taká aká
je a nemôžeme nikam ísť a obom
nám to chýba. Hlavne chalani z kabíny, s nimi je vždy kopec srandy. Občas si chodím zabehať, ak to počasie
dovolí.
Martin: Väčšinu času trávim doma aj
pracujem z domu, čiže futbalové prostredie mi chýba, ale momentálne ak
by bolo možné trénovať, tak ja by som
nemohol, keďže som stále zranený.
O to náročnejšie bude pre mňa nabrať späť stratenú kondíciu, keďže si
nemôžem ísť ani zabehať.
2. Ako hodnotíš po dnes tvoj život
s futbalom? Odporučil by si deťom
(mládeži) aktívne športovať?

Erik: Ja život a hlavne detstvo bez
futbalu si ani neviem predstaviť. My
sme hrávali stále, či to bolo na ihrisku alebo na ulici. Určite odporúčam
deťom ale aj ich rodičom, aby ich
viedli k športu, nakoľko si môžu nájsť
veľa kamarátov, no najmä je takéto
zábavné trávenie voľného času prospešné pre ich zdravie.
Martin: Hodnotím ho veľmi pozitívne. Futbal mi dal veľa do života. Spoznal som veľa kamarátov, zažil kopec
zábavy. Naučil ma disciplíne, byť zodpovedný, rešpektovať súpera, ale naučil ma aj prehrávať, čo si myslím je
tiež dôležité, keďže nie vždy sa všetko
v živote podarí. Čiže určite by som
deťom odporučil športovať, hlavne aby svoj voľný čas trávili aktívne
a nie len s mobilom v ruke.
3. Ako sa tvoj život s futbalom zmenil po svadbe?
Jakub: Dá sa povedať, že nijako. Akurát nechodí na futbal frajerka ale
žena, teraz už aj s dcérkou Klárou.
Chlapi, nebojte sa toho :-).

Michal: Myslím si, že sa nezmenil vôbec, akurát si musím dávať
dolu obrúčku z prsta pred zápasom
(smiech), inak ostal taký istý, ako bol
aj predtým. Manželka ma stále púšťa
na futbal a aj ma v tom podporuje, za
čo som jej veľmi vďačný.
Erik: Po svadbe sa nezmenilo vôbec
nič, keďže aj manželka je v realizačnom tíme.
Martin: V podstate sa zmenil až začiatkom stavby nášho domu. Nemám
už toľko voľného času, aby som absolvoval každý tréning. Do toho sa
nám narodila dcérka, ktorá mi zmenila moje priority a uvedomil som si,
že sú v živote aj iné veci ako futbal.
4. Aké sú tvoje ciele v najbližšom
čase? Koľko sezón môžu fanúšikovia ešte s tebou ako s aktívnym futbalistom počítať?
Jakub: Prioritný cieľ je obliecť si
moju „desinu“, veľkosť L :-). Ale vážne, ja budem trénerovi, mužstvu
a klubu k dispozícii dokým ma budú
potrebovať, nech odohrám akúkoľvek
minutáž v zápasoch. Viem, že už som
neni najmladší, preto si vážim každý
tréning a zápas, z ktorého sa vrátim
zdravý.
Michal: Moje ciele sú vždy tie najväčšie, keďže nerád prehrávam snažím
sa vždy hrať na maximum.
A koľko sezón môžu so mnou počítať,
to je veľmi ťažká otázka, ale pokiaľ mi
to zdravie dovolí a bude ma to napĺňať ako doteraz, tak vždy rád budem
reprezentovať našu obec a ak už budem na sebe cítiť, že nato nemám, tak
asi vtedy príde ten čas, keď skončím.
Erik: Nikto z nás nevie ako situácia
s koronou dopadne, už rok sme poriadne nehrali a je otázne či vôbec
dohráme sezónu. Chcel by som hrať
čo najdlhšie ak mi to zdravie dovolí,
keďže mám už pár operácií kolien za
sebou. Futbal milujem a je ťažké sa
toho všetkého vzdať.
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Martin: Momentálne si chcem v prvom rade doliečiť zranenie aby som
mohol začať trénovať a bol v lete pripravený, keďže si myslím, že jarná
časť bude zrušená a začneme opäť
v auguste.
Rád by som potiahol ešte pár sezón,
ale to bude závisieť od zdravia ale aj
od partie, či zostane mužstvo pokope
tak ako je.

kariéry ešte o krôčik zlepšiť podmienky v našom klube.

5. Po skončení aktívnej kariéry futbalistu, v akej pozícii sa vidíš v klube ŠK Veľké Zálužie?

Erik: Uvidíme čo prinesie budúcnosť
:-)

Jakub: Nerozmýšľal som nad tým,
najskôr hospodár :-). Verím, že generácia hráčov, ktorá tu pred 10 rokmi
naštartovala klub k lepším výsledkom, pomôže po skončení aktívnej

Michal: Každý by asi očakával, že poviem tréner, ale zatiaľ ma to nejako
neláka, takže pokiaľ bude fungovať
klub, tak vždy rád prídem povzbudiť chalanov ako divák. Takže zatiaľ
asi tak, uvidíme, ale čo prinesie čas,
možno sa to zmení nikto nevie.

Martin: Priznám sa, že na to som
ešte nemyslel, ale rád by som si niekedy vyskúšal aj trénerskú pozíciu,
ale to je ďaleká budúcnosť.

Taktiež chceme zablahoželať našim
dlhoročným funkcionárom Jánovi
Hollému a Vladimírovi Ternénymu
ml., ktorí dovŕšili začiatkom tohto
roku, životné jubileum 50 rokov.
Na záver si už len priať, aby sme
ako spoločnosť boj s korona vírusom
vyhrali a mohli čo najskôr s futbalom
a normálnym životom pokračovať.
Taktiež chcem tradične poďakovať
všetkým, ktorí sa o futbal vo Veľkom
Záluží starajú a pomáhajú mu – hráčom, trénerom, funkcionárom, rodičom, pánovi starostovi, poslancom
obecného zastupiteľstva, sponzorom
a najmä fanúšikom. „Zálužie dotoho!“
(-pp-)

CYKLO TEAM VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Začiatkom minulého roku, kedy sme
písali o tomto čase článok do novín,
sme netušili, čo všetko sa udeje za
jeden rok. Aj napriek tomu všetkému
sa nám podarilo naplniť takmer to,
čo sme si naplánovali. Tento rok nás
čaká dobudovanie pumptrackovej
dráhy, ďalej plánujeme začať práce
na prvkoch pre skateboarding a kolobežky, kde plánujeme vybetónovať
malú U-rampu a pripraviť plochy pre
ďalšie rozširovanie skateparku. Koncom leta sú plánované Majstrovstvá
Slovenska TRIAL & PUMPTRACK.
Toto budú zrejme najväčšie míľniky
avšak uvidíme čo nám situácia dovolí, všetko závisí od vývoju pandémie,
dostupných finančných prostriedkov
a chuti pracovať.

Má zmysel robiť niečo pre iných?
Počas zimného obdobia a lockdownu
sme mali dostatok času rozmýšľať ako
a z akých zdrojov by sa dal športový
areál zveľadiť. Na konci roku 2020
sme objavili program Zelené oázy,
ktorý vznikol vďaka spoločnosti Slovnaft a Nadácie Ekopolis a tento rok sa
niesol heslom „Sadíme budúcnosť“.
Nakoľko nám záleží na tom, čo tu zanecháme našim ďalším generáciám
sme neváhali a vypracovali projekt
výsadby stromov v športovom areáli. Z pomedzi 166 projektov sme bolo
priamo podporených 12 projektov
a ďalších 28 bolo vybraných na hlasovanie, medzi ktorými bol aj náš
projekt. Projekty s najväčším počtom
hlasov získali podporu. Náš projekt
skončil na 19. mieste a získal 581 hlasov, čo na podporu zďaleka nestačilo.
Propagáciu sme realizovali prostredníctvom vlastnej webstránky, sociálnych sietí, web stránky a sociálnych
sietí Obce Veľké Zálužie, na spravodajsko-informačný portáli Nitralive.
sk aj výlepom plagátov na miestach
nato určených v našej obci. Všetkým,
čo hlasovali a pomáhali s propagáciou veľmi pekne ďakujeme a vážime
si, že ste si uctili naše vynaložené
úsilie a čas, ktorý sme do projektu
venovali. Je však naozaj smutné a na
zamyslenie, že sme nezískali viac hlasov aj vzhľadom na úsilie, ktoré bolo

vložené do propagácie. Zrejme si to
ako ľudstvo neuvedomujeme, ale ak
sa budeme tváriť, že sa nás nič netýka, naše deti čaká veľmi ťažká doba.
Viac o neúspešnom projekte na našej
webstránke v sekcií projekty.
(-ap-)

Ponechajte Vaše
2% v našej obci
Zamestnanci, ktorí do 15. 2. požiadali zamestnávateľa o „Ročné zúčtovanie“ a vyžiadali si „Potvrdenie o zaplatení dane“
majú možnosť poukázať 2% z daní do
30.apríla. Právnické osoby môžu poukázať 2% do 31. 3. Pozor termíny sa môžu
posúvať vzhľadom k pretrvávajúcemu
mimoriadnemu stavu.
Poukázanie 2% z daní môže byť pre
niekoho otravné alebo bezcenné.
Treba však poznamenať, že je to významný zdroj príjmov pre občianske
združenia, ktoré napríklad pomáhajú
ľudom alebo budujú športovisko ako
my. Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2% z daní, ponúkame sa ako jedna
z možností.
Všetky
potrebné
informácie
pre nájdete
na
www.ctvz.sk
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HUDOBNÉ OBRÁZKY STARÉHO SVETA
Tomáš Blažek: Chodí gajdoš po dedine.
Gajdošské piesne z okolia Nitry (CD)
Utlmenie (nielen) kultúrnych a umeleckých aktivít počas už takmer rok
trvajúcej globálnej koronakrízy radikálne zasiahlo do prirodzeného fungovania celého kultúrneho sektora.
Boli (a stále sme) svedkami rušenia, či
v lepšom prípade presúvania kultúrnych a umeleckých podujatí v doteraz
nepoznaných rozmeroch.
V tomto kontexte preto zaiste poteší umelecký počin talentovaného
hudobníka, člena a majstra Cechu slovenských gajdošov, Tomáša Blažeka
z Nitry. Repertoár zaradených gajdošských piesní tvoria aj piesne z Veľkého Zálužia, ktoré zozbieral výtvarník,
hudobník a literát Robert Žilík. Vo svojom okolí začal pred štyridsiatimi rokmi navštevovať žijúcich pamätníkov,
medzi nimi aj ujlacké speváčky Máriu
Mikulovú, Helenu Zabákovú, Magdalénu Bednárikovú, Genovévu Megovú,
Hedvigu Zlatohlávkovú, Gizelu Križanovú či Kristínu Bukvovú. Na albume
tak poslucháč nájde 10 gajdošských
piesní z našej obce, ako napr. Išov
vrapček na pálené; Ej, bov to gajdoš;
Kebi som mav takú ženu; Naši xlapci
ovce pásli blísko Betlehem a iné.
Obec Veľké Zálužie je s gajdošskou
hudbou spätá nielen prostredníctvom
zvučného mena gajdošského majstra
Jozefa Antalíka, ale aj prostredníctvom festivalu Gajdošskí trogári a súčasnej línie pokračovateľov gajdošskej
hudby – rodiny Pavelovej.
V súvislosti so vznikom CD Chodí gajdoš po dedine (Môlča records,
s.r.o., 2020) je obzvlášť potrebné zdôrazniť práve osobnosť R. Žilíka, keďže
na ňom významnou mierou hudobne a odborne spolupracoval. Žilíkova
knižná publikácia Kebi ňebov kanás
trúbev (DROPiK, 2019) - o pastieroch
a muzikantoch v nitrianskom kraji - zase tvorila dôležité inšpiračné
žriedlo vzniku Blažekovho CD. Túto
knižku dávame čitateľovi do pozornosti okrem iného aj preto, že zaznamenáva dôležité medzníky, históriu
a osobnosti späté s gajdošskou tradíciou nielen v nitrianskom regióne, ale
aj v našej obci – a to prostredníctvom
zástoja osobnosti gajdošského majstra
Jozefa Antalíka. Žilík však v publikácii

neopomína ani jeho nasledovníkov:
„Nový impulz gajdošskej tradícii dala
rodina Pavelovcov vo Veľkom Záluží.
Spolu s folklórnou skupinou vzniklo
viacero programov vianočných, fašiangových, dožinkových, ako aj CD
nahrávky muziky, piesní a zvykov
z Veľkého Zálužia.“

Práve pri čítaní tejto publikácie
dostal T. Blažek nápad na nahranie
CD: „Zmyslom tohto CD je opäť rozoznieť staré gajdošské piesne zachované v notových zápisoch zberateľov
a pozvať poslucháča na imaginárne
potulky s gajdošmi dávnymi-nedávnymi časmi po dedinách a majeroch
v okolí Nitry.“ (T. Blažek, booklet CD)
Má však ambíciu byť viac ako len hudobným dielom. Sprievodné slovo R.
Žílika kompozične dotvára celkovú
atmosféru, z ktorej sála živelnosť, ľudskosť, humor a predovšetkým láska
ku gajdošskému umeniu, k ľudovým
zvykom a tradíciám. Na CD tiež spolupracovali členovia Ľudovej hudby folklórneho súboru Ponitran, speváčka
Miriam Ďatková a heligonkár Marek
Naniaš.
Tomáš Blažek účinkuje ako sólista
i ako člen hudobného združenia Musicantica Slovaca, ktorá sa zameriava
na interpretáciu hudby 12.-18. storočia. Gajduje v akademickom folklórnom súbore Ponitran UKF v Nitre.

Práve preto neprekvapia jeho slová,
že „dlhoročná gajdošská prax, atmosféra tanečných domov, muzicírovanie s kamarátmi alebo len tak pre
seba, ako aj spontánne hranie pri rozmanitých príležitostiach vo mne vždy
vzbudzovali pocit, ktorý zrejme zažívali ľudia v minulosti, keď sa zabávali. Táto emócia ma akoby pomyselne
spájala s dávnymi gajdošmi a zároveň
vyvolala vo mne potrebu zdieľať ju aj
s dnešným poslucháčom.“ Príprava,
tvorba a realizácia CD trvala približne
rok. Počas tohto obdobia sa formovala
dramaturgia, výber piesní, ako aj hudobné spracovanie.
Dramaturgicky sa ňom podieľal
vyššie spomínaný R. Žilík, ktorý má
veľkú zásluhu na uchovávaní duchovnej i hmotnej kultúry vo svojej rodnej
obci Mojmírovce: „S odstupom času
viem, že tento hudobný a slovesný
poklad sa nemíňa, ale naopak, jeho
hodnota je znásobená úrovňou nášho
vnímania a porozumenia. Keď mladý virtuózny gajdoš Tomáš Blažek so
svojimi gajdičkami ozvučil noty, texty
a poznámky môjho štyridsaťročného
hľadania, zapísané v knihe Kebi ňebov
kanás trúbev, kúsky – fragmenty sa
spojili do priezračného trblietavého
zvukového obrazu života zabudnutých krásnych robotných ľudí zo starého sveta gajdošov.“
Naša kultúrna pamäť vďaka novým
informačno-komunikačným technológiám atrofuje a tradície viac a viac
nahrádzajú inovácie. Napriek tomu
(alebo práve preto) si uvedomujeme
bytostnú spätosť s našou tradičnou
ľudovou kultúrou, ktorá aj vďaka revitalizačným počinom T. Blažeka, R.
Žilíka, či rodiny Pavelovcov, stále má
čo povedať aj súčasnému človeku.
Na záver ešte trefný postreh R. Žilíka: „Ďakujem Tomášovi za hlboké
pochopenie súradníc života našich
predkov. Prosím cteného poslucháča,
aby túto hudbu nevnímal iba ako pesničky, ale ako príbehy, obrázky sveta
pod korunami strapatých agátov v širokej rovine pod Nitrou.“
Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
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Spomienka
na Janka
Audyho
Medzi našich rodákov, ktorí sa
zlatými písmenami zapísali do
histórie veľkozálužského futbalu, jednoznačne patrí Janko
Audy.
Patrí do generácie hráčov, ktorí
v rokoch 1953 až 1963 reprezentovali našu obec pod hlavičkou
TJ SOKOL Veľké Zálužie.
Za svoje gentlemanské vystupovanie a herný prejav si vyslúžil prezývku ’Elegán’. Po skončení hráčskej kariéry sa venoval nielen práci
v rámci Pozemných stavieb Nitra, ako vedúci technickej prípravy, ale
aj zbieraniu historických materiálov od vzniku športového klubu v jeho
rodnej obci.

OPUSTILI NÁS
Ján Audy
vo veku 80 rokov
Ján Cocher
vo veku 85 rokov
Vladimír Bédi
vo veku 73 rokov
Silvester Zabák
vo veku 68 rokov
Monika Koišová r. Gutyánová
vo veku 29 rokov
Terézia Bírová r. Bédiová
vo veku 91 rokov
Hieroným Bako
vo veku 77 rokov
Francisca Szkipala
vo veku 94 rokov
Emília Barantalová r. Mikulová
vo veku 78 rokov
Otília Pintérová r. Čerešňová
vo veku 78 rokov

Svoje zozbierané materiály uverejnil v publikácii 80 sezón r.1934 - 2014
a dal jej názov História Ujlacko – Veľkozálužského futbalu.

Peter Babčan
vo veku 60 rokov

Dňa 10.decembra 2020 dotĺklo jeho srdiečko vo veku 80 rokov.

Jozef Mego
vo veku 66 rokov

Pri tejto príležitosti chcem požiadať nielen športovú verejnosť, ale aj
tých, ktorí ho poznali, aby mu venovali tichú spomienku…
S úctou
Jozef Pekar

Blažej Mego
vo veku 65 rokov
Milan Pavel
vo veku 72 rokov
Peter Polák
vo veku 66 rokov
Viktória Janíková r. Bartová
vo veku 81 rokov

NARODILI SA

Marta Karabínová r. Forrová
vo veku 85 rokov
Alžbetka Megová
Richard Stanko
Tamara Konečná
Valentína Períčková
Ryan Statečný
Krištof Novota
Hana Andrášiková
Benjamín Kováč

Lýdia Patúcová r. Kostolanská
vo veku 88 rokov
Viliam Moravčík
vo veku 67 rokov
Alžbeta Križanová r. Pekarová
vo veku 71 rokov
Gizela Bédiová r. Blahová
vo veku 90 rokov
Anna Bédiová r. Kováčiková
vo veku 71 rokov
Jaroslav Bíro
vo veku 61 rokov
Alena Švihoríková r. Zabáková
vo veku 56 rokov
Jozef Špánik
vo veku 62 rokov

Privítajme jar, prišla Veľká noc.
Nech zdravia, šťastia, lásky máte moc.
Nech čaro jari v srdci Vás zahreje,
to Vám k veľkonočným sviatkom prajeme.
Milan Bíro, starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a kolektív pracovníkov OcÚ

