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Editorial
Milí Zálužania,
príjemné teplé obdobie nás už sprevádzalo jarnými mesiacmi. Slnečné dni si užívali nielen deti, ale i dospelí
na kultúrno – športových podujatiach. Spomeniem, že len
v mesiaci máj sa v našej obci konalo päť podujatí: Stavanie mája, Míľa pre mamu, Gulášmajster, Zálužská paleta
a členovia workoutového tímu H.U.M. usporiadali II. ročník súťaže Street workout o pohár starostu obce. Júnový
mesiac začal oslavou 15.výročia UKONČENIA SLNIEČKOVSKÉHO ROKA v CVČ Slniečko. V tomto období už
prebieha príprava na PETROPAVLOVSKÝ JARMOK,
UJLAKFEST a STRETNUTIE RODÁKOV NA ZÁLUŽSKOM VINOBRANÍ, ktoré bude 8.9. 2018.
Mesiac jún sa pomaly končí a nastupuje obdobie prázdnin,
deti si budú užívať zaslúžený oddych a my dospelí popri
nejakej tej dovolenke budeme naďalej pracovať.
Počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce Veľké Zálužie sme podali množstvo žiadostí o poskytnutie dotácie
z rôznych fondov, grantových schém a či nadácií. V tomto
roku predstavuje celkový objem podaných žiadostí na realizáciu projektov 1.447.447,03 Eur. Pri každom podanom
projekte sa však vyžaduje aj spoluúčasť obce na financovaní rozvojovej aktivity. Podiel našej obce na týchto žiadostiach je cca 133.448,95 Eur, čo v konečnom dôsledku
tvorí necelých 10 % z celkových finančných zdrojov na
realizáciu rozvojových projektov. Som toho názoru, že získať 1.313.898,08 Eur skoro zadarmo za to stojí. Hovorím,
že skoro zadarmo. Za týmito peniazmi je kus práce, ktorú
vynaložia zamestnanci obce pri administrovaní projektov,
či už vo fáze prípravy a spracovania žiadostí, jej implementácii až po samotné vyúčtovanie. Na druhej strane je
však skvelý pocit, že sa v našej dedine niečo vybudovalo,
pribudlo niečo nové, čo nám všetkým spríjemní život vo
Veľkom Záluží.
Medzi projekty, ktorých výsledky bude čoskoro vidieť
patrí projekt Prístavba a prestavba Materskej školy vo
Veľkom Záluží, na ktorý sme získali peniaze cez Integrovaný regionálny operačný program, vybudovanie závlah
na hlavnej hracej ploche na futbalovom ihrisku financované cez Slovenský futbalový zväz, vybudovanie nového
multifunkčného ihriska v areáli futbalového klubu či výsadba nových stromov a verejnej zelene v rámci Programu

obnovy dediny na rok 2018.
A na záver jedna dobrá správa pre našich školákov, v lete
sa začne kolaudácia prístavby základnej školy, ktorú sme
začali budovať na jeseň minulého roku.
Pevne verím, že horúce letné dni budú prospešné
nielen pre oddych a zábavu, ale tiež pre dokončovanie už
rozbehnutých investícií.
Prajem Vám krásne dovolenky plné zážitkov a dobrej nálady.
Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
UZNESENIA
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 05. marca 2018
————————————————————
UZNESENIE č. 371/2018
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu Hollú
a členov: Mgr. Danielu Beličkovú a Ing. Jána
Murína.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 372/2018
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu tridsiateho druhého zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tridsiateho druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 373/2018
k bodu č. 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra Ing. Alici Uharčekovej o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 374/2018
k bodu č. 6/ Správy hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2017.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 375/2018
k bodu č. 7/ Schválenie dodatku k zmluve p.
Sylvia Ďurinová – zmena údajov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov,
b)schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0

STRANA 4

————————————————————
UZNESENIE č. 376/2018
k bodu č. 8/ Žiadosť p. Horkovej o odkúpenie
obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť Kataríny Horkovej, bytom Cintorínska
383, 951 35 Veľké Zálužie o odkúpenie pozemku
parc.č. 43/3 a časť pozemku 43/4 k.ú. Veľké Zálužie, ktoré sú zapísané na LV č. 2061 vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie,
b)berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
c)súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
d)neschvaľuje prevod obecných pozemkov parc.č
43/3 a 43/4 k.ú. Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 377/2018
k bodu č. 9/ Prevod pozemku Západoslovenskej
distribučnej - trafostanica
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
zámer prevodu obecného pozemku parc. číslo
564/95, reg. C, k.ú. Veľké Zálužie s výmerou 42
m2, dôvodom hodným osobitného zreteľa
b)schvaľuje
zámer prevodu obecného pozemku parc. číslo
564/95, reg. C, k.ú. Veľké Zálužie s výmerou 42
m2, dôvodom hodným osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 378/2018
k bodu č. 10/ Pridelenie nájomných bytov žiadateľom podľa poradovníka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Správu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie o pridelení nájomných bytov podľa
platného poradovníka,
b)berie na vedomie
pridelenie nájomných bytov podľa platného poradovníka.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 379/2018
k bodu č. 11/ Oznámenie o možnosti podávať
žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Oznámenie Obce Veľké Zálužie o možnosti podať
žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu,
b)berie na vedomie
Oznámenie obce o možnosti podávania žiadostí
o pridelenie obecného nájomného bytu.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 380/2018
k bodu č. 12/ Zadanie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu obce Veľké ZálužieObecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh starostu obce o obstaraní zmien a doplnkov
k Územnému plánu obce Veľké Zálužie,
b)schvaľuje
obstaranie zmien a doplnkov k Územnému plánu

obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 381/2018
k bodu č. 13/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
informatívnu správu Komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie,
b)berie na vedomie
správu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 382/2018
k bodu č. 13/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)berie na vedomie
žiadosť pána Matúša Zeliesku pri podpore projektu
vydania básnickej zbierky, ktorej autorom je pán
Štefan Kupec,
b)odporúča
finančnej komisii, aby zaujala stanovisko k tejto
žiadosti.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 383/2018
k bodu č. 13/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Petra Vachulíka a manželky Evy Vachulíkovej, bytom Kúty 227/2, Veľké Zálužie, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par.č. 564/96,
reg. „C“, k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9 m2,
b)schvaľuje zámer
prevodu obecného pozemku parc.č. 564/96,
reg.“C“, k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný
pozemok tvorí jediný možný prístup k údržbe
nehnuteľnosti – rodinného domu vo vlastníctve
žiadateľov. Cena za 1 m2 je vo výške 10 ,- eur.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr., Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 2 - Daniela Hollá, Ing; Daniela Beličková,
Mgr.; nehlasoval: 0
————————————————————

UZNESENIA
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 16. apríla 2018
————————————————————
UZNESENIE č. 384/2018
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Janu Chňapekovú a členov: Ing. Danielu Hollú a PhDr. Petra
Cochera.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela

Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 385/2018
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu tridsiateho tretieho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tridsiateho tretieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 386/2018
k bodu č. 4/ Predloženie Žiadosti o NFP za
účelom realizácie projektu „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora
- Obec Veľké Zálužie“ v rámci výzvy „OPKZP-PO1-SC111-2017-33“
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie
projektu s názvom „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora - Obec Veľké
Zálužie“ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO1-SC111-2017-33“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) celkové výdavky projektu vo výške 411.408,00
Eur,
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci v celkovej výške 20.570,40
Eur (t.j. 5% celkových výdavkov projektu),
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————

UZNESENIA
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 04. júna 2018

————————————————————
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstvaUZNESENIE č. 387
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu Hollú a
členov: PhDr. Petra Cochera a Ing. Jána Murína.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 3/ Schválenie návrhu programu tridsiateho štvrtého zasadnutia
UZNESENIE č. 388
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje

program tridsiateho štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží so zapracovanou
zmenou: bod č. 17 sa presúva za bod č. 4 a ostatné
body programu sa posúvajú.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 5/ Schválenie prednávrhu zmien a doplnkov k územnému plánu
UZNESENIE č. 389
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
otvára
diskusiu občanov k bodu č. 5 Schválenie prednávrhu zmien a doplnkov k územnému plánu.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr., Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; proti: 0; zdržal sa: 1 - Martina Vavríková, Ing.; nehlasoval:2 - Michal Halveland, Mgr.;
Jaroslav Bozáň;
————————————————————
K bodu 5/ Schválenie prednávrhu zmien a doplnkov k územnému plánu
UZNESENIE č. 390
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
prednávrh zmien a doplnkov k územnému plánu
Obce Veľké Zálužie,
b)súhlasí
so zmenami uvedenými v prednávrhu zmien a doplnkov k územnému plánu Obce Veľké Zálužie.
za: 0; proti: 0; zdržal sa: 10 - Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————————
K bodu 6/ Informácia o plnení uznesení
UZNESENIE č. 391
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:1 - Peter
Cocher, PhDr.(nebol prítomný v rokovacej miestnosti)
————————————————————
K bodu 7/ Schválenie žiadosti o znovuzvolenie
prísediaceho
UZNESENIE č. 392
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
znovuzvolenie PhDr. Janky Moravčíkovej, PhD. za
prísediacu Okresného súdu Nitra na ďalšie volebné
obdobie.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 - Peter
Cocher, PhDr.(nebol prítomný v rokovacej miestnosti)
————————————————————
K bodu 8/ Pridelenie nájomných bytov

UZNESENIE č. 393
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
správu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie o pridelení nájomných bytov podľa
platného poradovníka,
b)berie na vedomie
pridelenie nájomných bytov podľa platnéhto poradovníka.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 9/ Schválenie nového poradovníka
UZNESENIE č. 394
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh poradovníka Komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie,
b)schvaľuje
poradovník nájomných bytov Obce Veľké Zálužie.
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 10/ Žiadosť pána Kalmancaia
UZNESENIE č. 395
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť pána Miroslava Kalmancaia, bytom Veľké
Zálužie Podvinohrady 1344/59,
b)odporúča
starostovi obce, aby dal povolenie pánovi Kalmancaiovi na prerobenie kúpeľne v bezbariérovom byte
na vlastné náklady.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 0
———————————————————
K bodu 11/ Žiadosť pána Kotlára o finančnú
výpomoc
UZNESENIE č. 396
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
súhlasí
s finančnou výpomocou pre pána Kotlára vo výške
400,- eur pre syna Antona Kotlára a dcéru Vanesu
Kotlárovú pri príležitosti reprezentácie na Majstrovstvách sveta.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 12/ Schválenie nájomnej zmluvy pre OZ
VITIS
UZNESENIE č. 397
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy s OZ VITIS,
b)schvaľuje
cenu prenájmu 60,- mesačne,
c)schvaľuje
text nájomnej zmluvy s OZ VITIS.
Hlasovanie:
za: 3 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Mgr.;
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Martina Vavríková, Ing.; proti: 2 – Mgr. Jana Chňapeková, Ján Murín, Ing.; zdržal sa: 5 - Daniela
Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr., Daniela
Hollá, Ing; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková;
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
Pozastavený výkon uznesenia č. 397/2018 zo dňa
04. júna 2018 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. 11 zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov uznesenie č. 397/2018 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 04.06.2018, čím pozastavil jeho výkon v zmysle §13 ods. 6 cit.zákona.
————————————————————
K bodu 13/ Žiadosť o prevod pozemku – manželia Hlavinoví
UZNESENIE č. 398
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Gabriely Hlavinovej bytom Dlhá
859/60 Nitra, o odkúpenie pozemku parc.č. 567/97
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 30 m2.
b)berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie;
c)súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie;
d)neschvaľuje
predaj pozemku parc.č. 567/97 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 30 m2, z dôvodu možnej budúcej výstavby inžinierskych sietí na obecných pozemkoch.
Hlasovanie:
za: 5 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 5 - Peter
Cocher, PhDr., Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————————
K bodu 14/ Žiadosť o prevod pozemku – manželia Križanoví
UZNESENIE č. 399
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Ondreja Križana a manž. Oľgy Križanovej bytom Rínok 274/43 Veľké Zálužie ,
o odkúpenie časti obecného pozemku 564/20 k.ú.
Veľké Zálužie na ulici Rínok o výmere cca 82 m2
( predbežné zameranie ).
b)berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie
c)súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie;
d)neschvaľuje predaj časti obecného pozemku
564/20 k.ú. Veľké Zálužie o výmere cca 82 m2,
ktorý tvorí predzáhradku rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov, z dôvodu možnej budúcej výstavby inžinierskych sietí na obecných pozemkoch.
Hlasovanie:
za: 5 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 5 - Peter
Cocher, PhDr., Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————————
K bodu 15/ Žiadosť o prevod pozemku – p.
Blahová
UZNESENIE č. 400
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Emílie Blahovej o zámenu pozemkov
tak, aby sa zosúladil skutkový stav so stavom
právnym;
b)berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
c)súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
d)odporúča
starostovi obce, aby vyzval žiadateľku na doplnenie
chýbajúcich podkladov.
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Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková,
Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal
sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 16/ Schválenie prevodu pozemku a textu
kúpnej zmluvy – manželia Vachulíkoví
UZNESENIE č. 401
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)schvaľuje
prevod pozemku parc.č. 564/96 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 9 m2, ktorý bol v zmysle geometrického
plánu č. 49/2018 zo dňa 14.03.2018 odčlenený
prac.č. 564/20 k.ú. Veľké Zálužie, ktorý je vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie žiadateľom p. Petrovi
Vachulíkovi a manželke Eve Vachulíkovej, obaja
bytom Kúty 227/2, Veľké Zálužie, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že pozemok tvorí jediný
možný prístup
b)schvaľuje
kúpnu cenu za 1 m2 vo výške 10,- eur,
c)schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie a p.
Petrom Vachulíkom a manželkou Evou Vachulíkovou, obaja bytom Kúty 227/2, Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 1 - Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 9 – Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková,
Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————————
K bodu 17/ Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb
UZNESENIE č. 402
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké
Zálužie na roky 2018 - 2023,
b)schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké
Zálužie na roky 2018 – 2023.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková,
Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal
sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 18/ Informácia o projektoch
UZNESENIE č. 403
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu Obce Veľké Zálužie o podaných projektoch.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 19/ Návrh prvej úpravy rozpočtu na rok
2018
UZNESENIE č. 404
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
pozmeňovací k návrhu k prvej úprave rozpočtu
Obce Veľké Zálužie na rok 2018,
b)schvaľuje
pozmeňovací návrh k návrhu prvej úpravy rozpočtu
Obce Veľké Zálužie na rok 2018.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,

PhDr., Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 3 – Jaroslav Bozáň; Michal Halveland,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 19/ Návrh prvej úpravy rozpočtu na rok
2018
UZNESENIE č. 405
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
prvú úpravu rozpočtu Obce Veľké Zálužie za rok
2018,
b)schvaľuje
prvú úpravu rozpočtu Obce Veľké Zálužie za rok
2018 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej
klasifikácie so zapracovaným pozmeňovacím návrhom (viď uznesenie č. 404).
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr., Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0 zdržal sa: 2 – Jaroslav Bozáň; Michal
Halveland, Mgr.; nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 20/ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok 2017
UZNESENIE č. 406
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
Obce Veľké Zálužie za rok 2017 zo dňa 25. mája
2018.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 1 – Jana Chňapeková, Mgr.; zdržal sa:
0; nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 21/ Správa nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľké
Zálužie za rok 2017
UZNESENIE č. 407
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok
2017 zo dňa 25. mája 2018.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 1 – Jana Chňapeková, Mgr.; zdržal sa:
0;
————————————————————
K bodu 22/ Výročná správa obce za rok 2017
UZNESENIE č. 408
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Výročnú správu Obce Veľké Zálužie za rok 2017,
b)berie na vedomie
Výročnú správu Obce Veľké Zálužie za rok 2017.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 1 - Jana
Chňapeková, Mgr.; zdržal sa: 3 – Peter Cocher,
PhDr., Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
nehlasoval: 0
————————————————————
K bodu 23/ Schválenie návrhu Záverečného účtu
obce za rok 2017
UZNESENIE č. 409
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo

Záverečný účet Obce Veľké Zálužie za r. 2017,
b)berie na vedomie
správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu
Obce Veľké Zálužie,
c)schvaľuje
Záverečný účet Obce Veľké Zálužie za r. 2017
s výhradou: v záverečnom účte obce Veľké Zálužie
je nesprávne vyčíslenie výsledku rozpočtového
hospodárenia bežného rozpočtu.
Navrhované opatrenia na nápravu nedostatkov:
1.Zadefinovať, na ktorej rozpočtovej položke bola
účtovaná splátka istiny ŠFRB v rozpočte 2017
2.V rozpočte 2018 preúčtovať splátky ŠFRB na
821007
3.Zadefinovať z akých prostriedkov boli kryté
výdavky kapitálového rozpočtu 2017
4.Zadefinovať, ako bolo zapojené čerpanie rezervného fondu /cez aký účet/ na úhradu kapitálových
výdavkov v roku 2017
5.V rozpočte 2018 – v prípade schválenia použitia
prostriedkov z rezervného fondu na investičné
operácie – pre následné použitie úhrad kapitálových výdavkov

6.Predkladať OZ vedenú operatívnu evidenciu
o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných
v priebehu rozpočtového roka
7.Neprekračovať limit určený v čl. VI VZN 4/2009
Zásady hospodárenia s majetkom obce
8.Vyžiadať si písomné stanovisko k vyššie uvedenému od audítora doc. Ing. Bojňanského PhD.
Renaudit consulting, s.r.o., pretože vo svojich
správach uviedol, že obec Veľké Zálužie konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu
v.z.n.p.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr., Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; proti: 1 - Martina
Vavríková, Ing.; zdržal sa: 2 - Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Mgr.; nehlasoval:0
————————————————————
K bodu 24/ Rôzne
A/ Žiadosť pána Vladimíra Hrnka, bytom Veľké
Zálužie, Pieková 1085/38 a pána Gabriela Hrnka,
bytom Veľké Zálužie, Cintorínska 412/24 o odkú-

penie pozemku par.č. 492/5 vo výmer 9 m2 a tiež
par.č. 492/9 vo výmere 90 m2, nachádzajúcej sa na
ulici Budín 1111/46 z dôvodu vysporiadania nehnuteľnosti.
UZNESENIE č. 410
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
zámer prevodu pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa a to nasledovne:
dom na par.č.492/5 reg. „C“, k. ú. Veľké Zálužie vo
výmere 9 m2 v cene 3.- eurá za m2,
pozemok na par.č.492/9 reg. „C“ k. ú. Veľké Zálužie vo výmere 90 m2, v cene 10,- eur za m2.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————

Sme vzduch, čo dýchame; voda, ktorú pijeme…
Pri potulkách voľnou prírodou z času na čas objavíme veci, ktoré
hrubo zasahujú do jej prirodzeného prostredia. Najmä z médií
poznáme prípady čiernych skládok vo forme pohodených pneumatík či stavebného materiálu, umiestnených zväčša na okrajoch miest, v korytách riek či potokov a pod. Obyvatelia našej
obce majú to šťastie, že za riadnym vývozom vyseparovaného
odpadu nemusia jazdiť desiatky kilometrov. Napriek bezplatnému zbernému dvoru takmer v centre obce však neraz ľudská
pohodlnosť, ľahostajnosť či dokonca arogancia preváži nad cit-

livým a racionálnym postojom k čistote a bezúhonnosti prírody
v kontraste so zastavaným, paradoxne vyumelkovaným okolím.
Vážme si krehký vzťah s prostredím, od ktorého sme (chceme
či nechceme) závislí, už v drobnostiach. Využívajme v plnej
miere priestor, určený pre účely zbavenia sa nepotrebného resp.
nefunkčného materiálu z našich domácností. Ukážme, že sme
schopní prevziať zodpovednosť za svoje konanie s praktickým
odkazom pre tých, ktorí prídu po nás.
(-jm-)
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Obecný úrad informuje
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie

Zoznam
daňových
dlžníkov
ZOZNAM DAŇOVÝCH
DLŽNÍKOV
k 31.12.2017k 31.12.2017
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

Audy Zdenko
Baloghová Eva
Bangová Erika
Bangová Mária
Bodišová Dušana
Borotová Eva
Današová Viera
Draškovič František (1945)
Droběnová Eva
neb.Garabíková Mária
Greguš Miroslav
Hrnko Jozef
Hrnko Karol
Kečkéš Marek
Kečkéšová Viera
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kmeťo Július
Kmeťo Radko
Koišová Monika
Kotlár František
Kováčik Ladislav
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Krišková Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kudryová Mariana
Kudryová Patrícia
Kuna Michal
Kutaková Simona
Lahučká Erika
Leššová Janka
Letko Miroslav
neb. Lukáč Alojz
Macho Miloš, Ing.
Machúčová Katarína

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Hlavná 1239/8
Veľké Zálužie, J.Petroviča 378/5
Veľké Zálužie, Budín 978/37
Veľké Zálužie, Hlavná 450/33
Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Cintorínska 376/17
Veľké Zálužie, Hlavná 718/52
Veľké Zálužie, Podvinohrady 1344/59

Veľké Zálužie, Sliváše 990/5
Veľké Zálužie, Rínok 338/40
Veľké Zálužie, Hlavná 670/75
Lehota 219
Veľké Zálužie, Piesková 1078/54
Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Podvinohrady 530/72
Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13
Veľké Zálužie, Podvinohrady 565/2
Veľké Zálužie, Rapatská 915/42
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Veľké Zálužie, Cintorínska 417/8
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 318/79
Veľké Zálužie, Kostolná 366/2
Veľké Zálužie, Jarocká 398/17
Veľké Zálužie, Družstevná 62/28
Veľké Zálužie, Okružná 431/6
Nitra, Tr. A. Hlinku 28
Veľké Zálužie, Jarocká 1294/10

Výška nedoplatku
v€

292,75
185,47
391,39
230,70
262,68
561,35
167,54
280,48
176,44
182,92
317,50
167,29
743,42
297,39
180,81
1323,74
366,83
437,86
472,31
355,73
422,37
164,80
594,53
552,45
228,68
648,41
667,75
419,21
241,02
188,70
875,74
357,80
451,56
279,06
585,80
443,74
667,65

Por.
číslo
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
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Priezvisko a meno
daňového dlžníka

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
Rajtar Peter
Rigo Ladislav (1964)
Rigo Vladimír
Rigová Emília
Rigová Zuzana
Salay František
neb.Segéňová Anna
Segéňová Jana
Slovák Juraj
Stojka Ladislav (1944)
Stojka Ladislav (1969)
Stojková Helena
Stojková Mária
Šipoš Ivan
Šípoš Juraj
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Šípošová Zuzana
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
neb. Tkáčik Peter
Tkáčiková Erika
Tkáč-Zabáková Andrea
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Vindiš Jozef
Volárik Andrej

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35
Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1

Veľké Zálužie, Tichá 449/2
Veľké Zálužie, Hlavná 855/42
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Hlavná 855/42
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Piesková 1016/5
Veľké Zálužie, Hlavná 717/54
Veľké Zálužie, Okružná 455/16
Veľké Zálužie, Okružná 418/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21
Veľké Zálužie, Hlavná 1138/20
Veľké Zálužie, Hlavná 1138/20
Veľké Zálužie, Hlavná 368/27
Veľké Zálužie, Piesková 1070/70
Veľké Zálužie, Jarocká 1293/8
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Jarocká 1298/18
Veľké Zálužie, Budín 1131/8
Veľké Zálužie, Hlavná 1240/4
Veľké Zálužie, Podvinohrady 1344/59
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie, Hlavná 453/39
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Kúty 216/7

Výška nedoplatku
v€

236,55
265,75
550,03
287,36
1008,70
214,55
195,51
297,43
433,02
201,47
1077,04
404,90
510,23
1445,79
292,02
813,44
346,37
173,00
217,35
1312,48
315,92
365,00
186,24
160,81
552,73
489,96
682,11
839,27
180,88
731,03
281,18
1336,26
180,87
298,86
401,70
685,30
206,09
739,03

Na základe § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obce zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka,ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej
osoby 1600 €.
Vypracovala : Veronika Kolaříková, Aktualizovaný stav k 31.05.2018

Dôvodová správa: Podmienky prideľovania a užívania obecných nájomných
bytov určuje VZN č. 1/2015 a Dodatok
k VZN č. 1/2017.
Obec zverejnila oznámenie o možnosti predkladať
žiadosti od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018, predložených bolo celkom 16 žiadostí. Všetky žiadosti boli
skontrolované, či spĺňajú podmienky stanovené
vo VZN č. 1/2015 a Dodatku k VZN č. 1/2017.
Zoznam žiadateľov a splnenie povinných podmienok posúdila Komisia na svojom zasadnutí. Zároveň podľa kritérií v súlade s VZN č. 1/2015 a
Dodatku k VZN č. 1/2017 posúdila splnenie podmienok a pridelenie bodov každému žiadateľovi.
Žiadatelia boli zaradení do zoznamu žiadateľov,
ktorí splnili podmienky a kritériá na pridelenie
obecných nájomných bytov podľa dátumu podania
žiadostí. Obec Veľké Zálužie zverejnila zoznamy
15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Následne prenajímateľ zostavil návrh poradovníka žiadateľov a zoradil ich podľa výšky bodovej
hodnoty. Poradovník žiadateľov o byty schválilo
Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie dňa 4.6.2018.
Spracovala: L. Matuškovičová
referent bytového hospodárstva,
školstva
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Poradovník
žiadateľov o nájomné byty, ktorí splnili podmienky
a kritériá na pridelenie nájomných bytov, podľa VZN
č. 1/2015 a Dodatku k VZN č. 1/2017 Obce Veľké Zálužie
1. Ivana Moravčíková, Veľké Zálužie
2. Magdaléna Hargašová, Veľké Zálužie
3. Lucia Blašková, Veľké Zálužie
4. Ľubomíra Moravčíková, Veľké Zálužie
5. Dominika Hrimutová, Veľké Zálužie
6. František Zborovan, Veľké Zálužie
7. Henrieta Hrnčárová , Veľké Zálužie
8. Mgr. Jozef Hrivňák, Veľké Zálužie
9. Valentína Zajková, Veľké Zálužie
10 .Michal Andrášik, Veľké Zálužie
11. Natália Pekarová, Veľké Zálužie
12. Elena Rumančíková, Nitra
13. Katarína Baková, Lehota
14. Lukáš Ďuračka, Báb
15. Kristína Bžochová, Dvorníky
16. Ingrid Daneková, Nitra

Vo Veľkom Záluží, dňa 04.06.2018
				

Milan Bíro
starosta obce

Čo sa deje za dverami
Nové osvetlenie na ulici Pod kaštieľom
Naša obec pokračuje v etapách osadenia nového pouličného osvetlenia.
Na jar sme zmodernizovali osvetlenie na ulici Pod kaštieľom, ktoré je
nielen úsporné, ale zabezpečí aj potrebnú viditeľnosť. Na zníženie spo-

treby vplýva použitie vysoko efektívnych svietidiel, ktoré sú účinnejšie,
dochádza v nich nielen k menším stratám, ale sa nimi dosahuje aj lepšie
rozloženie svetelného toku.

Oprava časti miestnej komunikácie na ul. Budín
V mesiaci marec prebiehala na ulici Budín oprava miestnej komunikácie, nakoľko komunikácia mala viditeľné lokálne defor-

Oprava Domu smútku

V zimnom období sa na streche Domu smútku zhromažďovali
nánosy snehu a ľadu, ktoré spôsobili v interiéri vlhnutie stien
a následne aj opadávanie vonkajšej omietky na Dome smútku.

mácie povrchu a stav komunikácie bol technicky narušený.

Tento havarijný stav si tak vyžiadal opravu, ktorá sa vykonala
na jar tohto roku.
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Zo života v obci
SPOMIENKY VOLAJÚ ..... DOMOV
Spomienky ma verne sprevádzajú celým životom a veru sú
rôznorodé: veselé aj smutné, silné aj slabé, významné aj
bezvýznamné, nezabudnuteľné aj zabudnuté a mnohé iné, podľa
toho, k akému obdobiu, miestu, udalosti sa viažu.
Čím som staršia, tým viac sú moje spomienky na detstvo
a prežitú mladosť vo Veľkom Záluží veselé, silné, významné,
nezabudnuteľné a radostné, sú pokladom v mojej osobe. Základy
vzdelania, hudby, spevu, školského alebo ochotníckeho divadla,
rôznych foriem kultúrnych a spoločenských podujatí, som
dostala práve v mojej rodnej dedine. Spomínam na drobnučkú
pani učiteľku hudobnej výchovy p. Absolonovú, slovenčinárku
pani Detvanovú, ktorá s ochotníkmi strávila mnohé hodiny
nacvičovaním divadla, na významných ochotníkov p. Rudka
Slováka, p. Julka Barantala, p. Sabovú, p. Bédiovú, aj jej dcéru
Vierku a na mnohých, ktorí boli mojím vzorom a formovali môj
vzťah ku kultúre. Tu som po prvýkrát účinkovala v zálužskom
kroji v ochotníckych predstaveniach, ale aj v scénickej krojovanej
svadbe na nitrianskom Agrokomplexe. To som ešte netušila, že
sa zamilujem do kroja a folklóru tak, že ma sprevádza takmer
30 rokov v mojom terajšom domove. Spomienky na mladosť
rozžiarené účinkovaním v hudobnej skupine Monica club
Veľké Zálužie, ktorej vedúcim bol Ferko Baláži, majú výsostné
postavenie medzi spomienkami. Svoje miesto v nich majú
všetci muzikanti, ktorí v 70 - tych a 80 - tych rokoch minulého
storočia ovplyvňovali kultúrny život obce. Patria k nim ďalší
Balážiovci, Andrášikovci, Ferko Tóth, Marián Bednár, Jarko
Kollárik, Vilko Moravčík, Vlado Križan, Števo Tehlár, bratia

Zadrabajovci a Súkeníkovci, Dodo Halveland a ďalší. Práve
niektorí z vyššie menovaných „ oprášili“ svoje muzikantské
kvality a založili skupinu SENIOR BAND UJLAK, ktorá sa
predstaví aj na STRETNUTÍ RODÁKOV NA ZÁLUŽSKOM
VINOBRANÍ dňa 8. septembra 2018. Prídite aj Vy povzbudiť ich
snahu a záujem o účinkovanie na tomto kultúrno-spoločenskom
podujatí.
S úctou Zita Bruncková, rod. Peniašková

Stavanie Mája

Vansovej Lomnička

Posledný aprílový deň, patril už tradične stavaniu mája. Po príhovore pána starostu obce Milana Bíra program otvorili deti z MŠ
s pásmom piesní a tancov „Staviame si máje“. Svojim spevom
zaujala aj Karolína Kmeťová, Daniel Figúr a hrou na akordeóne
Jakub Ivančík. S tradičnými ľudovými piesňami, hrou na gajdy
a píšťalkách pokračovali Gajdošskí trogári a Drienka. Májové
piesne pri stavaní mája spievala Folklórna skupina Íreckí seniori. Pri tónoch JM MUSIC sa tancovalo do polnoci. Ďakujeme
všetkým, ktorí pomohli pri príprave a stavaní Mája.
(-jn-)

Únia žien Slovenska, krajská organizácia s krajským osvetovým strediskom v Nitre usporiadali 2.marca 2018 už 51. ročník krajského kola postupovej súťaže umeleckého prednesu
poézie a prózy žien Vansovej Lomnička.
Na súťaži sa zúčastnila aj naša obyvateľka pani Magdaléna
Moravčíková, ktorá obsadila v prednese prózy 2. miesto s poviedkou Iľju Iľfa a Jevgenija Petrova ,,Obyčajné iks“.
						
(-jn-)

V obci rozvoniaval guláš
O najlepší guláš tento rok na 11. ročníku súťaže vo varení gulášu „GULÁŠMAJSTER“ súťažilo 13 družstiev. Slniečko svietilo a dobrá nálada sa rýchlo šírila nielen medzi súťažiacimi, ale
i návštevníkmi. Družstvá sa okrem dobrého guláša prezentovali
aj svojim oblečením družstva a výzdobou svojho stanoviska. Porota to veru nemala ľahké, lebo bolo vidieť, že sa naozaj družstvá pripravili. O 16.00 hod. družstvá odovzdali vzorky svojho
guláša a po degustácii vzoriek porota pristúpila k vyhodnoteniu.
Ocenili tri družstvá, ktoré navarili ten najlepší guláš a za odmenu si odniesli výherný pohár a diplom. Družstvo TOPEC získalo
3. miesto, 2. miesto získalo družstvo PIJAVIČKY a 1. miesto
patrilo družstvu BS STAVMONT. Pán starosta po odovzdaní diplomov a cien, „pasoval“ hlavného kuchára z víťazného družstva
za GULÁŠMAJSTRA 2018. Družstvo HLADNÍ PSI, ktoré malo
najkrajšie vyzdobené stanovisko a najkrajšie oblečené družstvo
PEKELNÍ GURMÁNI si odniesli cenu a diplom. O dobrú náladu
sa počas celého dňa až do neskorých nočných hodín postarala HS
Country Song.					
(-jn-)
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Duchovné slovo

Drahí farníci,
milí čitatelia,
v týchto dňoch pred príchodom leta boli v našej farnosti úspešne skolaudované dve zreštaurované časti poškodenej vitráže sv. Cyrila a Metoda, ktorá je
umiestnená nad vchodom do tunajšieho Farského
kostola Všetkých svätých. Stalo sa tak za účasti pracovníkov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
– Oblastného reštaurátorského ateliéru v Bratislave
a Krajského pamiatkového úradu v Nitre.
Uvedená skutočnosť nás môže napĺňať radosťou
i istou hrdosťou a myslím, že nás môže tiež spolu
motivovať dobre prežívať prebiehajúcu Trojročnú
duchovnú obnovu farnosti pred nadchádzajúcim 250.
výročím posvätenia Farského kostola Všetkých svätých vo Veľkom Záluží (1769-2019).
V tejto súvislosti pred odchodom na letné prázdniny
a na miesta dovoleniek chcem Vám, milí čitatelia,
v tomto článku ponúknuť pár slov na cestu.
Bolo pre mňa milým prekvapením vidieť, s akým obdivom si pracovníci pamiatkového úradu prezerali
vitrážové okná v našom farskom kostole. Ich autorom
je Vincent Hložník, ktorý po roku 1970 upadol do nemilosti vtedajšieho režimu. Jeho vynikajúce umelecké schopnosti sa vtedy zrazu stali zbytočnými, nevyhovujúcimi. On sa však nevzdal, a my vďaka tomu
môžeme i s odstupom mnohých rokov vidieť, že jeho
presvedčenie bolo silnejšie, že jeho tvorba vtedy zaznávaná, je dnes predmetom obdivu. Nám všetkým
tak majster Hložník slúži nielen nádhernými vitrážami, ale aj jeho ľudským a duchovným odkazom, ktorý si dovolím zhrnúť akoby do jeho otázky pre nás:
„A čo si si nechal pre nebo?“
Vitráže sú pre nás vo Veľkom Záluží zaujímavou
studnicou poznávania Božích tajomstiev. Myslím, že
bude vhodné, keď si občas nájdeme čas a pri návšteve
kostola sa pri pohľade na slnečné svetlo prestupujúce
cez rozličné farebné motívy spýtame možno takto:

„Čo mi s tým chceš, Bože, povedať? Aká je Tvoja
vôľa?“
Dvojica vitráží v prednej časti hlavnej lode kostola
má na severnej strane motiváciu v novozákonnom
biblickom príbehu z Kány Galilejskej a na južnej
strane je zaujímavá kombinácia motívu Kristovho
zmŕtvychvstania a nasledujúceho života Cirkvi reprezentovaného starostlivosťou rehoľnej sestry (osobne
predpokladám, že majster Hložník tam zobrazil neskoršiu sv. Matku Terezu) o biednych.
Pokiaľ v Káne Galilejskej snúbencom chýbalo víno,
prítomnosť Božej Matky bola začiatkom záchrany
ich šťastia (realita sa stáva až symbolom pre budúce konanie všetkých – a nielen! – manželov). Majster Hložník na vitráži teda zachytil udalosť prvého
Kristovho zázraku v Káne (premenenie vody na víno)
a zároveň pozvanie vnímať posledné biblicky známe
slová Božej Matky: „Urobte všetko, čo vám povie“.
Odpoveďou na túto severnú vitráž je Hložníkovo cítenie pretavené do južnej vitráže: tam vidíme
Kristov najväčší zázrak – zmŕtvychvstanie a odpoveď Cirkvi, ktorá na Ježišovu výzvu odpovedá ako
Božia Matka v Káne. Je to vytrvalá odpoveď viery,
nádeje a lásky. Takto môže svet v životoch členov
Cirkvi aj dnes stretnúť Zmŕtvychvstalého Krista.
Drahí farníci, milí čitatelia,
prajem Vám na Vašich letných a prázdninových cestách veľa krásnych zážitkov, duchovných zastavení
a načerpaní síl. A keď sa po dovolenkách opäť vrátime do nášho kostola navštíviť Spasiteľa, pozrime sa
na dielo majstra Hložníka a obdivujme silu jeho viery.
Pomôže nám to správne sa rozhodovať a naplniť život
krásou, ktorú nám svet nevezme.
Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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Materská škola

Deň matiek v MŠ

Lienkova trieda V1

Milé, drahé mamičky,
čujte naše hlásky. Nesieme Vám srdiečka
a v nich mnoho lásky.
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Po celom svete sa tento deň oslavuje ako Deň
matiek. Aby tento významný deň len tak neuplynul bez povšimnutia, je dobré si ho nejako spríjemniť. A o to sa postarali deti
z MŠ spolu so svojimi pani učiteľkami. Pripravili pre svoje mamičky program plný básní, piesní, tancov a divadelných scénok,

aby im poďakovali za ich lásku a starostlivosť. Deti sa na vystúpenie veľmi tešili, starostlivo precvičovali a pre mamičky vyrobili aj milé darčeky. Mamičkám sa vystúpenie svojich ratolestí
páčilo a neubránili sa ani slzičkám dojatia...
„Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no
ju nemôže nahradiť nik.“
(-mb-)

Staviame si Máj
Háj dievčatko háj, staviame ti Máj,
na vrchu zelený na spodku červený.
Vstávaj dievča hore, bijeme ti Máje,
ak hore nevstaneš, Mája nedostaneš.
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám dávny zvyk
stavania Májov. Posledný aprílový deň už tradične patrí tejto
milej tradícii. Naši predškoláci sa predstavili ľudovým pásmom
„Staviame si Máj“. Za krásneho slnečného počasia boli v zálužských krojoch ozdobou podujatia a svojim spevom i tancom
prispeli ku krásnemu popoludniu v našej obci.
(-sč-)

Škôlkari na exkurzii
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Enviromentálna výchova je hlavným cieľom nášho školského
vzdelávacieho programu ,,Štvorlístok“, preto sa jej venujeme
vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania.
Dňa 3.5.2018 sme sa s deťmi vybrali do Poľnohospodárskeho
družstva vo Veľkom Záluží a formou zážitkového učenia sme
spoznávali hospodárske zvieratá, ich spôsob života, dozvedeli
sme sa, ako sa dojí mliečko a čo sa s ním deje ďalej, ako sa
odváža a následne spracováva. Taktiež sme spoznali rôzne poľnohospodárske stroje, ktoré pracujú na poliach, čo zaujalo najmä
chlapcov. Najviac sa im páčili kombajny.
Exkurziu sme zavŕšili prehliadkou sýpok na obilie a cestou do
MŠ sme diskutovali o nových poznatkoch a zážitkoch. (-ah-)

Materská škola

MDD v Materskej škole

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých
krajinách sveta, zvyčajne 1. júna. Aj tento rok sme sa na túto
udalosť v našej MŠ všetci veľmi tešili. Naším prianím bolo, aby
deti tento deň strávili príjemne a zároveň zažili neopakovateľné
chvíle. Preto sme si pre ne pripravili zaujímavý program. Na stanovištiach museli zvládnuť úlohy, ako napríklad pomôcť šašovi
s balónmi, húseničke vyliezť na strom, zvládnuť maratón v ská-

Trieda S1
kaní na trampolíne. Avšak najväčším zážitkom pre deti bolo, vyskúšať si ozajstnú prácu hasiča. Do našej MŠ prišli hasiči z DHZ
vo Veľkom Záluží, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na záver
sa ešte deti vyšantili na skákacom hrade a za odmenu si okrem
maškŕt odniesli domov aj veľkú medailu.
						
(-eo-)

Výlet predškolákov
Dňa 31. mája sa naši predškoláci zúčastnili jednodňového výletu
na Ranči na Striebornom jazere. V dobrej nálade za slnečného
počasia nás pred materskou školou čakal autobus - Hajobus.
Cesta nám rýchlo ubehla. V areáli nás čakal ujo z ranča, ktorý nás sprevádzal celým objektom. Ukázal nám, kde prebieha
výučba jazdy na koňoch či už v klasickom štýle alebo western.
Videli sme mini zoo, kde sa nachádzali kone a pštrosy – Emu.
Vozili sme sa na kráľovskom koči. Deti mali radosť z maľovania

na tvár. Neobišli sme ani detské ihrisko s hojdačkami a preliezkami. Po dobrom obede v oáze pokoja sme sa vybrali na vyhliadkovú vežu, ktorá ponúkala úchvatný výhľad na Galantu a jej
okolie. Jej súčasťou je aj niekoľko slepých schodísk, ktoré poskytujú zábavu pre deti. Ani sme sa nenazdali, ako nám rýchlo
ubehol náš výlet a my sme sa šťastne unavení vrátili domov.
						
						
(-sč-)
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Základná škola

Výlet za odmenu
V našej základnej škole sme založili peknú tradíciu. Na konci
školského roka každoročne odmeňujeme najaktívnejších žiakov, ktorí dosahujú výborné vzdelávacie výsledky, reprezentujú
školu v rôznych súťažiach a olympiádach a zapájajú sa do mimoškolských akcií. Ako odmenu sme tento rok pre nich 22.5.
zorganizovali návštevu najväčšej európskej vzdelávacej výstavy
modelov z LEGO skladačiek v Bratislave, ktorá spája vzdelávanie so zábavou. Zúčastnilo sa jej 46 žiakov z ročníkov 4-9, ktorí
mohli obdivovať:
- veľkolepé stavby predstavujúce starobylú i modernú architektúru,
- známe osobnosti zo sveta kultúry, vedy a umenia,
- detailne vypracované orgány ľudského tela- srdce, mozog, dýchaciu, tráviacu, opornú sústavu,

- sochy športových hviezd
- Petra Sagana, Martiny Navrátilovej a iných,
- historické scény,
- interaktívne exponáty - roboty,
- scény zo známych filmov a rozprávok,
- kolekciu Star Wars.
Súčasťou výstavy bola aj zábavná hracia zóna pre deti všetkých
vekových kategórií, kde si mohli vyskúšať svoju zručnosť a fantáziu v stavaní z LEGO skladačiek.
Veríme, že táto výstava bola pre žiakov nielen zábavou, ale aj
poučením.
(-mh-)

Víťaz súťaže „Slávik Slovenska“
Naša základná škola sa môže pochváliť talentovaným folklórnym spevákom, žiakom 6.B triedy, Danielom Figúrom.
V apríli reprezentoval našu školu v krajskom kole súťaže
,,Píšťalôčka pískaj“ v Ludaniciach, kde v silnej konkurencii
získal 2. miesto v Zlatom pásme.
Tohtoročný už 28.ročník súťaže v speve ľudových piesní
,,Slávik Slovenska 2018“ bol pre neho tiež veľmi úspešný.
V okresnom kole získal 1. miesto a postúpil do krajského,
ktoré sa konalo 29.mája v Topoľčanoch. V Nitrianskom kraji
sa umiestnil na krásnom 3. mieste.
Okrem toho sa Danko zúčastňuje všetkých kultúrnych podujatí v rámci obce Veľké Zálužie, z ktorých môžeme spomenúť: Vítanie detí do života, Stavanie mája, Petropavlovský
jarmok, Ujlacká veža a pod.
Dankovi prajeme v jeho speváckej kariére veľa úspechov
a sme radi, že úspešne reprezentuje našu školu a obec.
						
(-ph-)
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Základná škola
Deň detí
1. jún už tradične patrí našim deťom. Počasie nám prialo, a tak
sme sa aj tento rok postarali o to, aby si to naši žiaci užili.
Pre deti bolo pripravených kopec aktivít – turnaje žiakov
2. stupňa vo vybíjanej a vo futbale, ukážky práce policajného
zboru a prehliadka vojenskej techniky. Nemohli chýbať ani
tradičné stanovištia, kde si deti mohli zasúťažiť a na záver
na každého čakala odmena. Tento rok sme mali pre deti novinku – desiatu vo forme hotdogov a malinového džúsu.
Touto cestou sa chceme poďakovať Rade rodičov, spoločnosti
McDonald´s, žiakom z krúžku Hrnček var, ktorí pod vedením pána učiteľa Hujera pripravili občerstvenie pre
všetkých žiakov. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Hujerovej a žiakom z krúžku DNPA (detská nástenkovo-prieskumná
agentúra), ktorí vytvorili krásny plagát na oslavu dňa detí. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí pomáhali pri organizácii
a príprave tohto výnimočného dňa. V neposlednom rade patrí
naše veľké ďakujem Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý podporil realizáciu tohto krásneho podujatia. Ďakujeme!
						
(-zš-)

Noc so Sherlockom Holmesom
To sme tu ešte nemali! Naša trieda, 7.A a žiaci z krúžku DNPA
(detská nástenkovo-prieskumná agentúra pod vedením Mgr. Evy
Hujerovej) pripravili pekný a zaujímavý deň aj noc v škole, pod
názvom „Noc so Sherlockom Holmesom“.
Súčasťou tohto dňa bola aj veľmi zaujímavá trojhodinová
prednáška o grafológii s pánom Mgr. Petrom Bakayom z KOS
v Nitre, na ktorej sme sa dozvedeli veľa o svojich povahových
vlastnostiach na základe grafologického rozboru našich rukopisov. To bolo niečo veľmi nevšedné a podnetné. Potom prišla tá
zaujímavejšia časť dňa.
Večer zo 7.5. na 8.5.2018 sme sa od 17:00 hodiny výborne zabávali. Predstavte si, že sme v štyroch tímoch súťažili až v osemnástich disciplínach. Posledná súťaž skončila pred polnocou
a boli by sme pokračovali aj ďalej, ale čas bol neúprosný. Keďže

sa večer volal podľa anglického detektíva Sherlocka Holmesa,
po skončení súťažnej časti sme si o ňom pozreli aj celovečerný
film. Je jasné, že ani potom sa ešte nikomu nechcelo spať. Nakoniec sme sa okolo polnoci uložili do spacákov a naša trieda sa
ponorila do nočného ticha.
Ráno, už o 6:00 hod. sme boli všetci hore, aby nám niečo neušlo.
Plní dojmov a zážitkov sme sa vrátili domov a dúfame, že ešte
v našej škole zažijeme podobné zaujímavé a poučné akcie.
Ďakujeme všetkým učiteľom vykonávajúcim dozor: Mgr. Eve
Hujerovej, Mgr.Petrovi Hujerovi a Ing. Zuzane Zlámalovej.
						
						
(-7.A-)

Škola v prírode – Stará Myjava
V dňoch 23.4.-27.4.2018 boli naši žiaci v škole v prírode v rekreačnom zariadení Fantázia. Pobytu, ktorý bol hradený prostredníctvom dotácie Ministerstva školstva, sa zúčastnilo 29
žiakov, triedne pani učiteľky Mgr. A. Bírová a Mgr. E. Škodová
a zdravotníčka p. K. Boháčiková. Dopravu žiakom preplatila
rada rodičov.
Zariadenie sa nachádza v horách pri Starej Myjave. Pozostáva
z hlavnej budovy a štyroch chát. Súčasťou krásneho areálu plného zelene je veľká lúka, cez ktorú preteká potôčik.
Činnosť detí bola pestrá a zaujímavá. Počas pobytu sme sa
oboznámili s okolím a miestnym regiónom. Navštívili sme blízke mesto Myjava a neďalekú minifarmu pri Starej Turej. Dopoludňajší čas bol vyhradený na výchovno-vzdelávací proces,
kde sa p. učiteľky snažili o to, aby sa čo najviac vyučovacích
hodín uskutočnilo vonku. Prialo nám aj počasie, tak sme si pobyt vonku výborne užili. O popoludňajší a večerný program sa
postarali skvelí animátori pod dohľadom triednych učiteliek
a zdravotníčky. Deti mohli navštevovať krúžky podľa vlastného
výberu, zúčastnili sa olympiády a rôznych iných súťaží. Vo ve-

černom programe bolo vždy vyhodnotenie denných aktivít, deti
sa mohli zabaviť na diskotéke, ísť do kina a posledné dva večery
boli venované súťažiam Miss a Mister školy v prírode. Žiaci odchádzali domov spokojní, oddýchnutí a plní krásnych zážitkov.
Ďakujeme rade rodičov, ktorá preplatila dopravu detí do školy
v prírode a výlet na minifarmu.
(-ab-)
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CVČ - Slniečko

DANCE STAR WORLD FINALS
TS CATwalk tesne po polnoci dňa 23. mája 2018 vyrazila za tanečnou hviezdou World Finals DanceStar. Podujatie ponúka
tanec so svetovými tanečnými umelcami, súťaž s najlepšími
tanečníkmi celého sveta, patriť k silnejúcej komunite medzinárodných tanečníkov, ktorá rozpráva rovnakým jazykom, oslavovať moc tanca, užívať si každú chvíľku z udalostí Dancestar.
V tomto duchu a pod týmto heslom aj naša tanečná skupina
v popoludňajších hodinách odštartovala svoj hviezdny tanečný
sen. Ako prvá na pódium vyskočila v akrobatickom sóle „naša
Hanička“ - Malá morská víla a po nej dievčatá vystrelili svojou
disco choreografiou do hľadiska tanečný „Ohňostroj“.
Ďalší súťažný deň 24. mája 2018 so súťažou začali Sofia Bírová a Hanka Muková s choreografiou Obscurus v Profi A Kategórii. Po ich vystúpení sa v B kategórii predstavili „veľké“
dievčatá so svojou choreografiou Pearls v disciplíne Contemporary Modern a napokon sa do súťažného zápolenia zapojila
i Sofia Bírova sólom Pheonix. Druhý súťažný deň sme zakončili
na whorkshope, ktorý viedol úžasný choreograf a učiteľ Zoltan
Katona a jeho slová: „Súťaž je nie len vyhrávať, je to učiť sa
jeden od druhého!“, vravia za všetko.
Dňa 25. mája 2018 sme pokračovali v učení sa jeden od druhého na dvoch workshopoch Marty Kudelku, exkluzívneho
choreografa a umeleckého režiséra Justina Timberlaka v Žatika
Event Hall. V popoludňajších hodinách ako prvé vystúpilo trio
dievčat s choreografiou Ježkovia. Po nich sa na štart postavili
dievčatá a choreografiou Hair Up vykúzlili svoju tanečnú párty v plnej paráde. Tretí súťažný deň ukončili chalani choreografiou Brotherhood v disciplíne B-Boying, ktorí s ľahkosťou
ukázali všetko, čo sa za tie roky tvrdej tanečnej práce naučili.
Oddychovým dňom bol 26. máj 2018, i keď nie tak celkom,
STRANA 16

pretože život bez tanca si už nevieme predstaviť. Nenechali sme si ujsť príležitosť zúčastniť sa tanečných whorkshopov
slovinského tanečníka a choreografia Željko Božića a Matica Zadraveca. Popoludnie však patrilo sľubovanému oddychu, vyrazili sme na potulky do mestečka Poreč. V spleti uličiek a obchodíkov sme nakúpili spomienkové darčeky
sebe i svojim blízkym. Čerešničkou na torte bol výlet loďou,
kde sme v podpalubí mohli sledovať nádherný morský svet.
27. mája nastal deň “D”. Nečakane, ale o to s vačšou pokorou, plní vďaky sme prevzali ocenenia za choreografie:
1. miesto - Hair-up, Pearls, Hedgehogs, The Little Mermaid,
Firework, 2. miesto - Brotherhood, 3. miesto - Obscurus, 5.
miesto – Phoenix. Ďakujeme trénerke Klaudii Lendelovej za neúnavnú prácu s deťmi a rodičom, ktorí prevzali na sebastarostlivosť o túto veľku skupinu detí.
		
(-mb-)

CVČ - Slniečko
Aktivity dramatického krúžku
Centrum voľného času Slniečko tento školský rok otvorilo dva
dramatické krúžky, pretože o tieto záujmové útvary bol veľký záujem. Pracujú pod vedením Bc. Klaudie Matuščinovej, hosťujúcej
herečky Divadla A. Bagara v Nitre. Prvýkrát sa nám predstavili
scénkou na VIANOČNOM JARMOKU. Dňa 17. mája 2018 nám
deti svoju činnosť prezentovali divadielkom ČIN-ČIN. Predstavenie sa tešilo veľkému záujmu obecenstva. Teší nás, že dokázali
zaujať všetkých divákov, dokonca aj tých najmenších – tichučko
bez vyrušovania sledovali predstavenie.
Poďakovanie patrí vedúcej záujmového útvaru, tešíme sa na ďalšie skvelé predstavenia.
						
(-ep-)

Deti deťom
Podujatie Deti deťom podporuje našich tanečníkov z TS CATwalk. Dňa 14. apríla 2018 tanečníci odtancovali choreografie
na súťažnú sezónu 2018 pred domácim publikom. Trénerka
Klaudia Lendelová pripravila choreografie v duchu rozprávok a fantastických príbehov a deti ich prezentovali v nových
krásnych kostýmoch, ušitých na mieru pre každú tanečníčku a
na každú choreografiu. A keďže v tomto podujatí nejde čisto
len o tanec, deti, ktoré sa prišli pozrieť sa mohli zabaviť počas prestávky napríklad omaľovánkami, maľovaním na tvár
či občerstviť sa v pirátskom bare. Program bol predvedený
na našom novom baletizole, ktorý sa nám podarilo zakúpiť
vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii a spoločnosti Bramac,
ktoré podporili náš projekt. Za finančnú podporu na kostýmy
ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Ďakujeme za
podporu všetkým sponzorom i jednotlivcom, ktorí podporujú
tanečnú skupinu. 				
(-sc-)

Jarné prázdniny v Slniečku
Prvý marcový týždeň patril k tým veselším v živote školákov. Naše CVČ si pre 15 detí pripravilo výtvarné, technické
a športové aktivity. Teplé obedy nám zabezpečili pani kuchárky z miestnej MŠ, za čo im srdečne ďakujeme. O deti sa starali dve pracovníčky CVČ a dve pani upratovačky - im patrí tiež
poďakovanie za trpezlivosť s deťmi a nezištnú pomoc.
(-ep-)

Zálužská paleta 2018
Dňa 30. mája 2018 o 18.00 hod. v malej sále Spoločenského domu
vo Veľkom Záluží bola sprístupnená výstava 9. ročníka výtvarnej
tvorivosti ZÁLUŽSKÁ PALETA 2018.
Do tohtoročnej súťaže sa zapojili okrem detí a dospelých z mikroregiónu aj deti a dospelí obyvatelia z Nitry. Odborná porota v zložení
akad. maliar Karol Felix - predseda poroty a doc. Igor Benca, akad.
maliar, ohodnotila asi 150 prác. Víťazom srdečne gratulujeme!
(-ep-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie

34. ročník Výstavy vín, NAJLEPŠÍCH Z NAJLEPŠÍCH
V mesiaci marec sa konal 34. ročník výstavy vín spojený s verejnou ochutnávkou.
Odborná degustácia vín sa uskutočnila dňa 10.3.2018 pod vedením prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka. Degustátori boli
rozdelení do šiestich degustačných komisií po štyroch členoch.
Hodnotilo sa celkom 324 vzoriek vín, ktoré boli rozdelené
do štyroch kategórií.
34. ročník verejnej ochutnávky vín a ocenenie najlepších vín
sa uskutočnilo dňa 17.3.2018 o 17:00 hod v priestoroch spoločenského domu za účasti starostu obce p. Milana Bíra, prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka, členov predsedníctva Ing. Juraja Bíra, Ing. Romana Komárňanského, Ing. Pavla Bíra, členov
organizačného výboru pod vedením predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu a ďalších vzácnych hostí, medzi ktorých patrili
predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. a poslanec národnej
rady SR Ing. Marián Kéry. Ocenené najlepšie vína sú prílohou
tohto príspevku “Najlepší z najlepších”.
Víťazom odovzdal ceny starosta obce p. Milan Bíro, prezident
výstavy Ing. Miloš Ševčík, predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, poslanec národnej rady SR Ing. Marián Kéry a predseda
ZO SZZ Ing. Vladislav Omelina. Prezident výstavy Ing. Miloš
Ševčík oboznámil prítomných s priebehom odbornej degustácie
a zhodnotil vína za uplynulý rok.
Starosta obce poďakoval organizačnému výboru za prácu s prípravou a organizáciou výstavy, poprial všetkým vinárom veľa
zdravia pri dorábaní dobrého vína v ďalších rokoch.
17.3.2018 o 18:00 hod sa otvorili dvere SD aj pre návštevníkov
a milovníkov dobrého vínka zo širokého okolia, ktorí si na dobrých vínach pochutnávali do neskorých nočných hodín.
Na záver ďakujeme všetkým sponzorom, vinárom a degustátorom ako aj členom organizačného výboru, ktorí prispeli svojim dielom k úspešnému priebehu tohto slávnostného podujatia.
Osobitne ďakujeme pani Janke Nevínovej, referentke pre kultúru a šport v našej obci, za profesionálne moderovanie celého
slávnostného podujatia.
Viacerí členovia ZO SZZ (Stanislav Pekar, Karol Korec, Zdenko Zaujec, Peter Bédi, Pavol Andrášik) sa zúčastnili aj na brigádach, vyčistili priestransvo okolo kostola od nežiadúcich krovín
a buriny, očistili a natreli priľahlé oplotenie, vybudovali prístreSTRANA 18

šok. V priestoroch fary presadili a ostrihali ovocné stromy. Spomínaní páni zabezpečujú aj pravidelné kosenie trávy vo farskom
sade a na farskom ihrisku.

b

m
Cena starostu obce za najlepšie hodnotenú kolekciu vín
domáceho vystavovateľa:
Ing. Komárňanský Roman, Veľké Zálužie

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Tradíciou našej organizácie je účasť na súťaži vo varení guláša,
ktorú každoročne usporiadava Obec Veľké Zálužie a v tomto
roku sa konala 26.5.2018. Dobrým gulášom a vínkom sme sa
odvďačili našim členom, sympatizantom, sponzorom a degustátorom, ktorí náš stánok navštívili.
27. mája 2018 sme si v spolupráci s pánom Damiánom Bírom uctili patróna viníc sv. Urbana na ulici
Veľká Urbankova, kde pán farár Ižold odslúžil sv. omšu.
Vďaka patrí všetkým občanom, členom našej organizácie a vinárom, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili.
						
(-vo-)
Záhradkári - Gulášmajster 2018

Aktivity a činnosti ZO JDS vo Veľkom Záluží
Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala vo februári 2018
bol zvolený 9 členný výbor JDS vo Veľkom Záluží. Naším hlavným cieľom je aktívne starnúť, podieľať sa na podujatiach kultúrneho a spoločenského charakteru svojou činnosťou.
V rámci aktivít JDS sme sa zúčastnili na akciách pri skrášľovaní obce, a to hlavne úpravou priestranstva pred kostolom,
domu smútku a okolia cintorínov. Členovia JDS sa zúčastňujú aj
na podujatiach konaných v obci, spomeniem nedávne podujatie
„STAVANIE MÁJA“, kde naše členky upiekli chutné domáce
dobroty. Pri príležitosti „DŇA MATIEK“ sme si posedeli v klube dôchodcov, kde nás svojou návštevou poctili Vladimír Paulíni, výpomocný duchovný farnosti Veľké Zálužie, titulárny opát
klížsky a Milan Bíro, starosta obce Veľké Zálužie. K ďalším zaujímavým aktivitám patrí návšteva termálneho kúpaliska Podhájska, ale aj organizovanie zájazdov, kde spomeniem blížiaci

sa pobyt v krásnom prostredí Belianskych Tatier v časti Ždiar.
V rámci prevencie a zdravia sme sa v klube dôchodcov zúčastnili zdravotnej prednášky s názvom „UPEVŇOVANIE ZDRAVIA
U SENIOROV A JEHO PREVENCIA“.
Dňa 26. mája 2018 sme sa zúčastnili na 11. ročníku súťaže vo
varení guláša, kde si naši členovia a hostia posedeli pri dobrej
atmosfére a vychutnali si dobrý guláš.
Aktivity JDS môžu existovať len za pomoci obce Veľké Zálužie
v podobe každoročného príspevku, vďaka čomu môžeme zabezpečiť našim členom, seniorom všetky spomínané aktivity (zájazdy, kultúrne podujatia, liečebno - rehabilitačné pobyty a iné).
Tešíme sa na ďalšie spoločenské a kultúrne aktivity, pri ktorých
sa budete cítiť príjemne a kde svojou činnosťou prispeje aj JDS
vo Veľkom Záluží. 				
(-eá-)

Gulášmajster 2018

Brigáda v našej obci

MO SČK
Svetový deň darcov krvi je deň, kedy si všetci pripomíname, aké dôležité je darovať krv a akí výnimoční ľudia darcovia krvi sú. Pre mnohých pacientov sú to ľudia
s veľkým srdcom. Ich neoceniteľná pomoc je pre nás
ostatných výzvou hodnou nasledovania.
Transfúzie krvi a krvných produktov pomáhajú zachrániť milióny životov ročne. Môžu pomôcť tým, ktorí potrebujú krv, túžia žiť dlhšie a uzdraviť sa.
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Z činnosti ZO DHZ Veľké Zálužie
Dňa 28.4.2018 sa naši členovia zúčastnili na taktickom cvičení dobrovoľných hasičských zborov okresu Nitra. Konalo sa
v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva neďaleko mesta Vráble. Toto taktické cvičenie bolo zamerané na precvičenie
schopností pri vypuknutí požiaru, ochladzovanie priľahlých
budov a v neposlednom rade dodávanie vody kyvadlovou dopravou. Dňa 30.4.2018 sme boli starostom obce Veľké Zálužie
p. Milanom Bírom prizvaní na pomoc pri stavaní mája.
Dňa 6.5.2018 sa v našej obci konala oslava sv. Floriána, patróna
hasičov. V dopoludňajších hodinách sme sa zúčastnili sv. omše
v miestom kostole a po skončení sv. omše nám dôstojný pán
farár požehnal nové hasičské vozidlo. Ďalej sme sa presunuli

MC BLŠKY: Míľa pre mamu
Druhú májovú sobotu sa konalo tradičné podujatie Míľa pre
mamu. Je to podujatie, ktoré organizujú materské centrá, ktoré
sú združené v Únii materských centier, po celom Slovensku,
ale aj v Česku a v Írsku. V našej obci bolo toto podujatie po
siedmykrát. V krátkom programe sa predstavili deti z materskej
školy a kúzelník Tristan. Tento rok nám bohužiaľ neprialo počasie. Hneď ako začali súťaže na stanovištiach rozpršalo sa. Po
dlhom daždi sme sa rozhodli presťahovať všetko čo zostalo ešte
suché do kultúrneho domu, kde pokračoval program – Divadielko Nezábudka s predstavením o Palculienke, pokračovali súťaže
na stanovištiach a nakoniec sa vylosovala tombola. Zlé počasie
sa podpísalo aj na počte zaregistrovaných účastníkov, tento rok
ich bolo len 255. Veríme, že tí čo prišli, sa zabavili a páčilo sa im.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri organizácii. Od
zamestnancov obecného úradu, dôchodkýň, ktoré upiekli tradičné šišky, deťom a pani učiteľkám z materskej školy, hasičom,
skautom. Najväčšia vďaka však patrí maminkám a oteckom,
ktorí pomohli pri príprave celého podujatia. Spoločnými silami
sme spravili pekné podujatie pre rodiny s deťmi.
						
(-lc-)
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Požehnanie nového hasičského auta
do priestorov spoločenského domu, kde sa konalo povyšovanie členov DHZ Veľké Zálužie. O 16:00 hod. sme sa presunuli
na ihrisko za základnou školou, kde sme s hasičskou technikou
predviedli požiarny útok.
Dňa 12.5.2018 sme na akcii „Míľa pre mamu“ pripravili pre deti
zábavu v podobe striekania vody na terč.
Dňa 19.5.2018 sa naša hasičská mládež zúčastnila na súťaži
„Hra plameň“, ktorá sa konala v obci Malý Lapáš. Naša mládež
sa umiestnila na peknom 4. mieste.
Dňa 26.5.2018 boli naši členovia pozvaní na oslavu 90. výročia
založenia DHZ Rumanová.
(-sp-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií

Ladislav Földoši a Helenka Tehlárová

DH Zálužanka

Dňa 25.5. 2018 sa členovia DH ZÁLUŽANKA rozlúčili s Helenkou Tehlárovou a Ladislavom Földošim, ktorí
svojím spevom prispeli k rozvoju a uchovávaniu dychovej
hudby. Za dlhoročné pôsobenie v DH Zálužanka a repre-

Slávenie Božieho tela

zentáciu obce Veľké Zálužie im pán starosta Milan Bíro
odovzdal ďakovné listy. Od mája so speváčkami DH Silviou Cocherovou a Aničkou Mokrou bude spievať nový
spevák - Miloš Ďurka z Lehoty.
(-mv-)

Z činnosti FSk UJLAČANKA

Dňa 30. apríla sa v Estrádnej hale PKO konal Charitatívny majáles pod názvom NITRA V KROJI, na ktorom sa
zúčastnilo celkom 22 folklórnych súborov. Nechýbala na
ňom ani naša folklórna skupina, ktorá sa predstavila veselými piesňami starých otcov a materí.
Vinárstvo TERRA WYLAK aj tento rok nadviazalo na
rozbehnutú tradíciu Dňa otvorených dverí vo svojich priestoroch. V sobotu 19. mája usporiadalo 3. ročník spojený
s prehliadkou vinárstva, degustáciou vín, opekaním býka
a bohatým kultúrnym programom pre deti i dospelých. Na
podujatí sme sa prezentovali blokom piesní o víne a humorným slovom sprevádzaným piesňami a tiež tancom.
Aj v poslednú májovú sobotu bolo veselo. Na futbalovom
ihrisku športového klubu sa konal v poradí už 11. ročník
súťaže vo varení guláša. Naša Ujlačanka všetkým prítomným ukázala, že vie nielen spievať, ale aj navariť chutný
guláš, a popri varení sa dokáže bezprostredne zabávať.
Prvá júnová nedeľa v našom farskom Kostole Všetkých
svätých patrila sláveniu Božieho tela. Naša folklórna skupina sa na slávnostnom priebehu sv. omše podieľala krojovaným sprievodom po jednotlivých zastaveniach kňaza
a miništrantov, tradičných oltárikoch.
(-ab-)
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Rekapitulácia jarnej časti mládežníckej futbalovej sezóny
Jarná časť je na konci, a to je čas na rekapituláciu toho, čo
dosiahli naše futbalové tímy. Ešte na konci zimy sme odohrali turnaje
v Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Súťažili kategórie U13 a U11.
Turnaj U13 (mladší žiaci)
V skupine sme zvíťazili proti Nevidzanom 1:0 (gól: D. Kováč) a proti
ČFK Nitra 3:2 (D. Kováč 3), podľahli sme Výčapom - Opatovciam
1:3 (A. Finta) a spojenému mužstvu Hornej Kráľovej a Hájskeho 0:1.
V B-skupine sme skončili na 3. mieste. Vo štvrťfinále sme porazili
Močenok vysoko 6:1 (A. Finta 2, D. Bulejčík 2, M. Kuruc, J. Kováčik). V semifinále sme vrátili prehru zo skupiny Hornej Kráľovej /
Hájskemu 6:3 (D. Bulejčík 4, M. Kubička, A. Finta). Vo finále sme
opäť narazili na Výčapy - Opatovce. Vo vyrovnanom zápase sme nakoniec prehrali 2:3 (D. Bulejčík, A. Finta) a skončili sme na 2. mieste.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený M. Kubička.
Turnaj U11 (prípravka)
Pred turnajom zasiahla naše mužstvo veľká maródka. V skupine
B sme porazili Veľký Cetín 3:2 (J. Kováčik, J. Blaho, N. Plavčák),
Mojmírovce 3:2 (K. Števík, J. Blaho, J. Kováčik), remízovali sme
s Kolíňanmi 2:2 (K. Števík, J. Blaho) a podľahli sme Hájskemu 1:2
(N. Plavčák). V skupine sme obsadili 2. miesto. Vo štvrťfinále sme
narazili na favorizované mužstvo Chrenovej, podľahli sme jej 2:4
(J. Kováčik 2) a turnaj sa tým pre nás skončil. Za najlepšieho hráča
mužstva bol vyhlásený J. Kováčik. Tieto turnaje ukončili zimnú časť
sezóny. Deti vymenili halu za zelenú pažiť na ihriskách a chystali sa
na súťažné zápasy.
Súťaž U15 (starší žiaci)
Výsledky: Veľké Zálužie - Rumanová 15:1. Naše góly: Záhorák 4, Rottmann 3, Vajzer 3, Figúr 2, Kičiň, Kováč, Bédi. Veľké Zálužie - Nové
Sady 12:0 (Vajzer 3, Záhorák 3, Kičiň 2, Bédi 2, Kušnír, Finta)
Janíkovce - Veľké Zálužie 0:7 (Záhorák 3, Bene, Kováč, Kušnír,
Figúr), Veľké Zálužie - Lukáčovce 2:2 (Vajzer, Bédi), Veľké Zálužie Zbehy 6:1 (Záhorák 2, Vajzer 2, Kováč, Kušnír) V súťaži nám patrí zatiaľ 3. miesto. Do konca sezóny nám zostáva odohrať ešte jeden zápas.
Súťaž U13 (mladší žiaci)
Veľké Zálužie - Močenok 6:2 (Kováč 3, Finta 2, Bujdák), Veľké Zálužie - Chrenová 6:4 (Bulejčík 4, Kováč 2), Lehota - Veľké zálužie
0:23 (Benčo 3, Bujdák 3, Finta 3, Števík 2, Kováč 2, Kováčik 2,
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Križan 2,Bulejčík 2, Figúr 2, Cocher, Kramár) Horná Kráľová / Hájske
- Veľké Zálužie 6:10 (Figúr 5, Bulejčík 3, Kováč,, Kováčik) V súťaži
nám patrí 1. miesto. Zostáva odohrať 3 kolá nadstavby.
Turnaje miniligy M. Stocha U11
Turnaje sa konali vo Veľkom Záluží, na Chrenovej a dvakrát v Bábe.
Výsledky U11:Veľké Zálužie - Rišňovce 12:0, 11:1, 3:0 kontumačne,
9:1, Veľké Zálužie - Chrenová 8:0, 13:3, 13:3, 8:3, Veľké Zálužie Báb 1:0, 3:3, 6:3, 5:1, Strelci: Kováčik 23, Halveland 13, Blaho 13,
Cocher 12, Števík 10, Kuruc 7, Chvála 4, Szabo 4,Moravčík 3. Stali
sme sa víťazmi skupiny B. Na týchto turnajoch hrajú zápasy aj menšie
deti. Hrá sa bez tabuľky.
Výsledky U9: Veľké Zálužie - Rišňovce 9:1, 5:2, 7:0
Veľké Zálužie - Chrenová 5:0, 7:0, 5:0, 6:1, Veľké Zálužie - Báb 5:0,
5:2. 4:0, 7:1, Strelci: Komárňanský 21, Pekar 9, Chvála 9, Švec 6,
Kuruc 6, Záhorák 7, Andrášik 3, Hrnko 2, Terner, Blaho.
ObFZ sa rozhodol zorganizovať turnaj pre kategóriu U9. Pomôcť s organizáciou sa rozhodol nášklub v zastúpení P. Cochera a P. Pekara. Tohto turnaja sa zúčastnilo 12 mužstiev a viac ako 120 detí.
Výsledky:
Veľké Zálužie - Jelenec 4:0 (Pekar 2, Terner, Komárňanský)
Veľké Zálužie - Janíkovce 2:2 (Blaho 2)
Veľké Zálužie - Mojmírovce 7:0 (Blaho 3, Chvála 2,
Komárňanský 2)
Štvrťfinále: Veľké Zálužie - Báb 5:0 (Chvála 2, Komárňanský 2, Pekar).
Semifinále: Veľké Zálužie - Horná Kráľová 1:0 (Chvála)
Finále: Veľké Zálužie - Cabaj-Čápor 0:0 (4:2p)
STALI SME SA VÍŤAZMI TURNAJA.
Deťom odovzdávali ceny pán starosta Milan Bíro a predseda ObFZ
Nitra Štefan Korman.
						 (-mk-)
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2. Ročník Ulackého pohára
V sobotu 19. mája sa konala streetworkoutová súťaž, ktorú
usporiadali tínedžeri zo skupiny Honest Ulak Muscles. Bol to už
2. ročník s medzinárodnou účasťou a porotou. Päť desiatok súťažiacich hodnotili borci z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. O súťažiacich sa starala dvojica profesionálnych masérov a na bezpečnosť dohliadali zdravotníci. Počasie nám prialo, a tak na súťaži
vládla pravá športová atmosféra. Víťazný Ulacký pohár získal
Jozef Gregorík z Nových Zámkov.
Nebolo kedysi našim cieľom organizovať aj súťaže, ale spoločná myšlienka Šimona Kupca a Karola Hunku sa začala re-

alizovať. Sú to dvaja zanietenci streetworkoutu a zakladatelia
našej skupiny H.U.M. Teší nás, že naše úsilie vynaložené nielen do prípravy súťaže, ale tiež vybudovanie workoutového
ihriska, má takú pozitívnu odozvu. Sme radi, že aj takýmto
spôsobom môžeme zviditeľniť našu rodnú obec Veľké Zálužie.
Touto cestou ďakujeme sponzorom a všetkým účastníkom
za priazeň a príjemnú atmosféru. Tešíme sa na ďalší ročník
streetworkout súťaže o Ulacký pohár!
(-šk-)
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Spoločenská rubrika
Ilok – chorvátsky „brat“ nášho Ujlaku (Veľkého Zálužia)
Chorvátske mestečko Ilok vzniklo na mieste rímskej osady
Cuccium na ľavom brehu rieky Dunaj, pri hraniciach so srbskou Vojvodinou. V monografii od P. Kerestéša Veľké Zálužie
obec s históriou sa píše, že magister Mikuláš zvaný Kont krátko pred svojou smrťou získal majetkovou výmenou chorvátske
mestečko Ilok (maďarsky Újlak). Hrad Ujlakyovcov (chorvátsky Iločkih) je až do dnešných dní dominantou tohto malebného najvýchodnejšieho mestečka v Chorvátsku. Názov mestečka
v maďarčine bol ale totožný s maďarským názvom obce Wylak,
ktoré Mikuláš Kont (Nikola Kont) vlastnil ako súčasť Hlohoveckého panstva. Aby ich odlíšil, dostal slovenský Ujlak prímenie
Ujlak pri Nitre.
Čo majú spoločné oba Ujlaky okrem zemepána v 14. storočí aj
dnes? Je to najmä bohatá vinohradnícka tradícia, ktorá preslávila Ilocké pivnice ďaleko za hranicami Chorvátska. Pri významných udalostiach v britskej kráľovskej rodine sa podáva víno
z Iloku. Inak tomu nebolo ani pri korunovácii anglickej kráľovnej Alžbety II. v roku 1953, či nedávnej svadbe princa Harryho.
Ale aj naše zálužské vína a vinári sú známi ďaleko za hranicou
obce.
Aj v mestečku Ilok žijú veľmi príjemní a pohostinní obyvatelia,
návštevník sa cíti ako doma. Príroda je pestrá, pahorky sú možno
trochu vyššie ako tie naše zálužské, ale zloženie fauny a flóry
je rovnaké. Až jedna tretina obyvateľov Iloku sú Slováci a život slovenskej komunity je veľmi čulý a aktívny. Ich tradície sú
stále späté so slovenskými tradíciami a zvykmi (stavanie mája,
slávnosti vinobrania, fašiangy, vianočné pečenie, domáce zabíjačky).
V dňoch 09.05.2018 – 12.05.2018 sa zástupcovia obce Veľké

Zálužie stretli s predstaviteľmi mesta: primátorkou Mudr. Marinou Budimir, viceprimátorom Josipom Kovačom, poslankyňou
mestského zastupiteľstva Marijou Dobošević a p. Vladimírom
Knapčekom predsedom Zastupiteľstva národnostnej menšiny v Iloku. Počas návštevy sa slovenská delegácia oboznámila s Mestským úradom v Iloku a miestami, ktoré by priniesli
priemet pre možnú budúcu spoluprácu oboch obcí – múzeum,
v ktorom je predstavený celý historický vývoj mesta od čias
Vučedolskej kultúry až po súčasnosť, miestne vínne pivnice
a vinárstvo s takmer 1000 ročnou tradíciou pestovania viniča
a výroby vína, Slovákov žijúcich v Iloku a pridružených obciach
(najmä obec Bapska, Mohovo, Šarengrad). V tomto čase mesto
organizovalo 2. ročník behu mestom Ilok, ktorého sme sa zúčastnili.
(-ig-)

Január - Jún 2018
			
Narodili
sa:
Karol Bíro
Laura Ganišinová
Andrej Mego
Alex Patúc
Eliana Mošaťová
Samuel Šípoš
Filip Ľupták
Nela Barantal
Leon Horský
Hana Masaryková
Michaela Rigová
Samuel Gál
Sofia Lieskovská
Maximilián Havlíček
Dávid Pozsgai
Emma Bédiová
Tomáš Jobek
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Opustili nás:
Iveta Kozárová
		
Albína Vargová r. Hvizdová			
Anna Bédiová r. Zabáková			
Pavol Moravčík 				
Mária Áčová r. Bédyová			
Michal Zabák					
Jozef Hollý					
Peter Moravčík				
Karol Kollárik					
Monika Bírová r. Dubeňová			
Helena Meszárosová r. Kratochvílová
Alojzia Pavlisová r. Križanová		
Štefan Kostolanský				
Peter Pekár				
Zosobášili sa:
Marek Hutlas a Katarína Tkáčová
Kristína Hollá a Nicolas Timothée
Petra Menglerová a Peter Kocúr
Pavol Bédi a Miroslava Letková
Branislav Pätnický a Zuzana Novotná

40 r.
91 r.
56 r.
56 r.
95 r.
73 r.
87 r.
58 r.
58 r.
60 r.
72 r.
87 r.
54 r.
46 r.		

Vitajte na svete!

Alex Patúc

Alžbeta Andrášiková

Andrej Mego

Eliana Mošaťová

Eliáš Bednár

Filip Ľupták

Karol Bíro

Laura Ganišinová

Nela Barantal

Boris Horňáček

