OBČASNÍK
občasník

ob e c n é no v i n y ob c e m a l é z á l u ž i e
ROČNÍK XVI.

ČÍSLO 2/2019

December 2019

„Nech je váš svet naplnený dobrom a láskou
nielen počas prichádzajúcich sviatkov,
ale aj počas budúceho roka“.
Krásne sviatočné obdobie Vám prajeme.
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Slovo na úvod
boli opäť vytopené záhrady od rybníka, i preto v
najbližších dňoch sa začína s prečisťovaním kanála
a priekop na dolnom konci. Vo výzve Rady vlády SR
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality sme boli úspešní a bola nám pridelená dotácia
vo výške 6 000Eur s 20% spolufinancovaním. Túto
musíme vyčerpať do marca 2020. Treba myslieť,
ale na to, že rozpočet našej obce nám nedovoľuje zapájať sa do všetkých výziev a nie vždy sme
oprávnený žiadateľ.
V zmysle verejného zhromaždenia som spomínala osadenie dopravných značiek z obidvoch strán
mostu a od Vás boli 2 požiadavky a to: vybudovanie
bezbariérového prístupu pri Dome smútku a točka.
Značky osadili členovia Dobrovoľného hasičského
zboru obce /DHZO/ a obidve požiadavky sa nám
darí naplniť. Možno sa Vám zdá, že to trvá trošku dlhšie, ale tieto činnosti robia chlapci z DHZO
vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu i

Milí čitatelia,
je za nami druhý polrok a opäť sa Vám touto formou pokúsime priblížiť dianie v našej obci. V tomto čísle si nájdete opäť informácie zo života obce,
zaspomíname na minulosť a prečítate si dôležité
oznamy.
Obecné zastupiteľstvo, ako aj ja, máme prvý rok vo
funkcii za sebou. Mnoho aktivít sa nám podarilo
uskutočniť a veľa ďalších máme ešte pred sebou.
V minulom čísle Občasníka som spomínala, že
máme pridelenú dotáciu vo výške 12 150 Eur s
10% spolufinancovaním. Účel dotácie sa podaril
zmeniť a peniaze budú použité na opravu zvonice. Termín vyčerpania dotácie je do roku 2021.
Stavba Objektu garážovania požiarnych vozidiel
už má svoju podobu. Dotácia vo výške 30 000Eur
so spolufinancovaním zo strany obce 7 000Eur
postačila na hrubú stavbu, teda na kompletné
uzavretie budovy z oknami, dverami a garážovou
bránou. V ďalšej výzve sme neboli úspešní, ale tak
nie je všetkým dňom koniec, ideme ďalej a našou
snahou bude zapájaním sa do výziev dokončiť túto
stavbu. Avšak, dovoľujem si podotknúť, že priorita
číslo jeden to nebude v roku 2020. Tou sa stane
zapojenie sa do výzvy pre opatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania zlepšovania, alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Do tejto výzvy sa
zapojíme projektom Odvedenie prívalových vôd v
Malom Záluží. Cieľom je zabrániť povodniam a to
vybudovaním betónovej hrádzky, betónových žľabov a pomocou ochranného múrika ochrániť majetok občanov. Tento rok vplyvom silných dažďov
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preto si cením ich ochotu a vynaložený čas pomôcť
nám všetkým. Tento rok regionálny úrad verejného
zdravotníctva bral 3 vzorky z verejného vodovodu
a o ich výsledkoch Vás budeme informovať v ďalšom čísle, nakoľko do uzávierky ešte neboli známe.
V priebehu roka sa vypilovali konáre, ktoré zasahovali do elektrických drôtov a druhá etapa nás
čaká budúci rok. Podarilo sa uskutočniť zbierku
šatstva pre Diakonie Broumov z Českej republiky.
Všetci, ktorí ste priniesli šatstvo, hračky, alebo iné
doplnky, verte, že ste pomohli urobiť radosť viacerým ľuďom a prispeli ste na dobrú vec. Teším
sa, že posilňovňu začali využívať viacerí občania a
svoj voľný čas trávi mládež aj hraním pinpongu. Ak
má niekto záujem hrať pinpong, alebo zacvičiť si,
môže tak urobiť po dohode so starostkou.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a preto mi dovoľte, aby som Vám zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov naplnených láskou, radosťou a
pokojom. Zároveň prajem, aby ste ich pre svojich
najbližších pripravili presne také výnimočné a

čarovné, ako si ich uchovávate v spomienkach zo
svojho detstva. Z obdobia, keď nám rodičia a starí
rodičia dopriali dychtivosť, netrpezlivosť a výnimočnosť každého momentu.
Poslancom obecného zastupiteľstva úprimne ďakujem za spoluprácu, ktorá nás sprevádzala končiacim rokom. Bol náročný, neraz komplikovaný. Ale
prijímali sme rozhodnutia, ktoré boli v prvom rade
zodpovedné a správne.
Verím, že prichádzajúci rok bude etapou nových
úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnu
energiu a úprimnú snahu robiť našu spoločnosť
lepšou.

Starostka
Veronika Kubíková
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UZNESENIA
Z OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV
V MALOM ZÁLUŽÍ
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. n e s ch v a ľ u j e žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v Centre voľného času,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra.

Uznesenie č. 27/2019
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného
stavu plnenia k 30.06.2019.
Uznesenie č. 28/2019
OZ schvaľuje doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Zálužie o
plánovanú výstavbu rodinných domov o parcely
CKN – parc. č.77/2 a CKN – parc.č. 74/2.
Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo
iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
požadované podľa osobitných predpisov.

Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
A. Odkladá žiadosť p. Stodolu o odkúpenie časti
obecného pozemku na parcele č.52/4 – obecný
pozemok, alebo jeho zámene na parcele 52/3 –
pozemok vo vlastníctve p. Stodolu.
B. Vyzýva obecnú stavebnú komisiu o tvaromiestne preverenie žiadosti p. Stodolu.

Uznesenie č. 29/2019
Zamietnutie žiadosti p. Fulína a p. Čeligu o prenájom pozemku na parcele č. 632/1 v katastrálnom
území Malé Zálužie za účelom Agroturitisky na
koňoch pre deti a dospelých.

Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo Malé Zálužie podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s ch v a ľ u j e príspevok na jedného jubilanta vo výške 20eur.

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
A. určuje a) za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
za overovateľov Denisu Černickú a Petra Novotného
B. schvaľuje program obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. b e r i e n a v e do m i e informáciu starostky obce o vykonaných aktivitách.

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. k o n š t a t u j e že uznesenie č. 24/2019
Odpredaj obecného pozemku je v riešení.

Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu na rok
2019
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Uznesenie č. 40/2019
A. určuje
a) za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
b) za overovateľov
B. s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. b e r i e n a v e d o m i e
plán dohodnutých úloh a ich termínov a to
nasledovne:
- bezbariérový prístup na dolnom cintoríne,
			
zodp.: Peter Novotný
			
termín: do konca septembra 2019

Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
berie navedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
konštatuje
že uznesenie č. 24/2019 Odpredaj obecného
pozemku je v riešení, ako aj uznesenie č. 36/2019
osadenie hydrantových stĺpov a bezbariérového
prístupu na dolnom cintoríne

- osadenie dopravných značiek pred most
		 a za most,
			
zodp.: Peter Novotný
			
termín: do konca októbra 2019
- osadenie hydrantových stĺpikov:
			
zodp.: Patrik Krajčovič
			
termín: do konca októbra 2019
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
A. p r e r o k o v a l o
otázku smradu, ktorý sa šíri z družstva a po
ústnom vyjadrení predsedu družstva
B. o d p o r ú č a
žiadať písomné stanovisko k danej problematike

Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. b e r i e n a v e d o m i e informáciu
starostky o aktivitách vykonaných od posledného
zastupiteľstva
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. a) b e r i e n a v e d o m i e stanovisko
hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie k návrhu
rozpočtu obce na rok 2020 pred jeho schválením v
obecnom zastupiteľstve
b) s c h v a ľ u j e návrh rozpočtu obce Malé Zálužie
na rok 2020

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
A. p r e r o k o v a l o
Riešenie zmluvného vzťahu s Poľovníckym zväzom ohľadom pozemku na parcele č.632/1
B. o d p o r ú č a
rokovať o spolupráci a zmluvnom vzťahu s
Poľovníckym zväzom na dobu neurčito s 3 mes.
výpovednou lehotou.

Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo Malé Zálužie podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. b e r i e n a v e d o m i e individuálnu
výročnú správu obce Malé Zálužie za rok 2018
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Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. b e r i e n a v e do m i e správu z kontroly
došlých faktúr za 1. polrok 2019, opodstatnenosť
fakturácie, súlad so schváleným rozpočtom obce.
Zverejňovanie faktúr a zmlúv.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na 1.
polrok 2020

Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e zámer obce prenajať pozemok na parcele č. 632/1 vo výmere 35á.

Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. p r e r o k o v a l o výšku poplatkov za
odpady - výšku poplatkov za jedného občana

Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e príspevok na 1 dieťa vo
výške 5Eur

Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. A. určuje
a) za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
b) za overovateľov Peter Novotný, Ivan Plačko
B. s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e príspevok na akciu Vianoce
vo výške 100Eur

Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e príspevok do obecnej kroniky za rok 2018 s úpravami

Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Malé Zálužie

Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e
A) zámer predaja časti obecného pozemku na
parcele č. 52/4 o výmere 23m2 za kúpnej ceny
4Eur/1m2.
B) zámenu predzáhradok – správny poplatok
za vklad zámennej zmluvy do katastra hradia
zamieňajúci spoločne.

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Malé Zálužie pre Mudr. Katarínu
Zdarilekovú na prístrojové vybavenie na rok 2019
vo výške 500Eur
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. n e s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z
rozpočtu obce Malé Zálužie pre Mudr. Katarínu
Zdarilekovú na rok 2020 vo výške 2 000Eur

Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. A. p r e r o k o v a l o ponuku na odkúpenie
pozemku p. Líšku na parcele č. 48/2 vo výmere
1829m2 za cenových podmienok 8 500eur B.
o d p o r ú č a rokovať o spolupráci a zmluvnom
vzťahu s p. Líškom
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Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e prenájom poľovníckemu
združeniu na základe verejnej obchodnej súťaže
zverejnenej na úradnej tabuli a na webovej stránke obce vo výške 35€/ročne/35á
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e predaj časti pozemku vo
výmere 23m2 na parcele č. 52/4
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Malé Zálužie pre Mudr. Katarínu
Zdarilekovú na prístrojové vybavenie na rok 2020
vo výške 1000Eur

Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. konštatuje že okrem uznesenia č.
49/2019, boli všetky splnené.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného stavu plnenia k 31.12.2019

Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j Plán zasadnutí obecného
zastupiteľstvá v r. 2020 /návrh: 11.02.2020,
21.04.2020, 09.06.2020, 08.09.2020, 08.12.2020)

Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo Malé Zálužie podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. a) b e r i e n a v e d o m i e informáciu o
aktivitách
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo Malé Zálužie podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. s c h v a ľ u j e návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE
DŇA 12.07.2019
Účasť na verejnom zhromaždení je jedným z prostriedkov, ako sa môže verejnosť zapojiť do vecí verejných. Na zhromaždení možno verejne vyjadriť svoje
názory či stanoviská, šíriť informácie a názory, a tým
získať podporu od ostatných obyvateľov. Jedno takéto zhromaždenie sa konalo po prvýkrát aj u nás v
obci a to 12.07.2019 o 17,00hod. v sále obecného
úradu. Niektoré otázky obce treba riešiť priamo s
občanmi, i preto to bol hlavný dôvod zvolania zhromaždenia. Účastníci sa riadili podľa pokynov usporiadateľa, boli poučení o hlavných zásadách správania
sa na zhromaždení a môžem povedať, že až na malé

odchýlky sa týchto zásad aj držali. Zhromaždenie
malo riadny priebeh a hlavnými bodmi bolo oboznámiť prítomných o stave a činnosti samosprávy u nás
v obci, prerokovali sme otázku rozšírenia programu
rozvoja bývania o individuálnu výstavbu rodinných
domov o časť pozemkov od rybníka a prejednala sa
žiadosť o prenájom pozemku na parcele 632/1 na
vybudovanie farmy. Po zhromaždení zasadlo obecné
zastupiteľstvo a prijalo uznesenia, pri ktorých sa riadili aj podľa názorov občanov. Určite sa bude v obci
konať každoročne aspoň jedno verejné zhromaždenie a o jeho termíne sa občania dozvedia včas.

KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
V NAŠEJ OBCI V 2. POLROKU 2019
29.09.2019
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
a súhlasili, že po skončení výstavy budú ich plody
(zväčša jablká, hrozno a hrušky) na úžitok deťom z
Materskej školy v Nových Sadoch.

V spolupráci s Jednotou dôchodcov a občianskym
združením „Labuť“ sa konala v obci už tradičná
výstava ovocia, zeleniny, ktoré dopestovali naši v
záhradách a na poliach naši občania. Mohli sme tu
vidieť zvyčajné ovocie ako sú: jablká, hrušky, slivky,
hrozno a zeleninu: tekvice všetkých rozmerov, okrasné tekvičky, mrkvu, obrovský paštrnák, petržlen, cukety, zemiaky, chilli papričky rôznych druhov, bataty
– fialové, biele, ružové. Z netradičnej zeleniny sa tu
objavili aj indické uhorky Lagenárie /viď foto/. Za
krásnu výzdobu a prezentáciu svojich kvetov, ktoré
boli naaranžované do prekrásnych kytíc musíme poďakovať p. Tomkovi. Poďakovanie patrí všetkým záhradkárom, ktorí sa prišli pochváliť so svojou úrodou

občasník

10.11.2019
slávnostné posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším a oslava jubilantov.
a najstarší občan našej obce, ktorý sa dožíva v tomto
roku 96 rokov. Z deviatich jubilantov sa dostavili a
svoje dary si prevzali štyria jubilanti.
Aj keď bola táto oslava dobre spropagovaná, zo strany občanov obce nebol dostatočný záujem i preto
v budúcom roku nastanú isté zmeny, ktoré by mali
pritiahnuť i mladšiu generáciu.

Každoročne sa v obci koná oslava pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, pričom si zároveň pripomíname oslavu jubilantov v našej obci. Tak tomu bolo
aj tento rok. Jednota dôchodcov si pripravila zaujímavý program pre zúčastnených, zaspievali a zatancovali členovia Folklórneho súboru Kolovrat spolu s
ľudovou hudbou Kolovrat, ktorí pracujú pod SZUŠ
ART PEGAS z Nitry. Obdarení boli jubilanti, ktorí sa
dožili okrúhleho životného jubilea 65, 75 a 95 rokov

07.12.2019
Mikuláš
Náš Mikuláš, kvôli časovej tiesni, obdarúval deti dňa
07.12.2019 sladkými balíčkami. Balíčky boli prispôsobené k veku dieťaťa. Spolu s anjelmi a čertom sa
tešili na piesne, či básne, i niektoré deti im venovali
krásne obrázky, ktoré sú vyvesené na tabuli v obci.
Komu sa nepodarilo stretnúť pri svojich dverách Mikuláša, môže si vyzdvihnúť balíček na obecnom úrade. Nárok na balík mali deti do 15 rokov (vrátane).
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14.12.2019
Vianočné tvorivé dielne
V sobotu sa v sále kultúrneho domu zišlo veľa tvorivých detí aj dospelých.

občasník

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI
za 2. polrok 2019
Základná organizácia Jednoty dôchodcov

K dispozícii mali kreatívci veľa tvorivého materiálu,
ale priniesli si aj svoj vlastný. Niektorí sa naučili vyrábať trpaslíkov z čečiny, mali možnosť si vyskúšať
prácu so škrobovým cestom, vyrábali z papiera všelijaké ozdoby, no, tvorivosti sa medze predsa nekladú.
To čo účastníci vyrobili si odniesli domov, alebo prispeli do vianočného bazáru.

15.12.2019
Hurá idú Vianoce
ný kultúrny program, v ktorom nám zaspieval vianočnú koledu Peter Bendík, zahrala ľudová hudba
Kolovrat, zatancovali folklórny súbor Old Kolovrat z
Nitry (pod SZUŠ ART PEGAS) a detský folklórny súbor Pelikánik z Nových Sadov. Pripravená bola pre
hostí tradičná vianočná kapustnica, varené vínko,
detský punč, či pagáčiky. Peniaze, ktoré sa vyzbierali
pri predaji dekorácií z bazáru budú použité na kúpu
tvorivého materiálu na ďalšie tvorivé dielne. Okrem
výrobkov z tvorivých dielní si mohli hostia zakúpiť
med, krásne ikebany, rôzne drevené vianočné ozdoby, oplátky a iné.

Už druhý rok sme sa zišli, aby sme nasali trocha z
predvianočnej atmosféry. O 16,00hod.starostka
v doprovode detí rozsvietila živý stromček pri obchode. O 16,30hod. bol pripravený hudobno-taneč-

17.09. 2019
Letné kino
Spoločnou myšlienkou obecného zastupiteľstva
bolo, aby sa ľudia stretávali spolu. I preto ďalšou
aktivitou bolo Letné kino. Premietali sa 2 filmy. Pre
najmenších animovaná rozprávka Bociany a pre tých
starších horor Nezhasínaj. Stretli sme sa s pozitívnou
reakciou i preto v tejto aktivite budeme ďalej pokračovať.
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Koniec roka sa blíži a nám prichodí zhodnotiť našu
činnosť Jednoty dôchodcov za 2. polrok 2019. Počas
júla sme mali ešte prázdniny, ale naši členovia sa už
pripravovali hrať Petang, ktorého sme sa zúčastnili
dňa 21.augusta v Lužiankach. Nevyhrali sme nič, čo
znamená pre nás do budúcnosti viac trénovať, aby
sme správne ovládali pravidlá tejto hry.
Dňa 29.septembra sme pripravili v sále kultúrneho
domu veľkú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Na
druhý deň v nedeľu v našej obci boli hody a našu
výstavu si bolo pozrieť veľa ľudí, čo prinieslo veľký
obdiv a radosť návštevníkov, ktorí boli prekvapení
aké krásne ovocie a zelenina sa dopestovalo v našich
záhradách.
Kúpeľnú liečbu v Nimnici a v Bojniciach absolvovali
traja naši členovia z Jednoty dôchodcov.
Dňa 10. novembra 2019 sme pripravili spoločne s
Obecným úradom a pripomenuli si mesiac október
,,Úcta k starším“, naši jubilanti, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubileá 70,75, až 95 rokov. Pri tejto
príležitosti sme uvarili a ponúkli dobrú fazuľovú polievku s udeným mäsom, ktorú nám uvarili naši členovia Jednoty dôchodcov a patrí im srdečná vďaka.
Jubilanti boli odmenení darčekom a červenou ružou.
Na začiatku slávnosti sa ku nám prihovorila pani starostka Veronika Kubíková, ktorá pozdravila prítomných a hostí. Z Okresnej Jednoty dôchodcov bola pozvaná pani Marienka Lietavová a tiež predsedníčka
z Jednoty dôchodcov v Čabe Gabika Hajduchová a
jej vnučka, ktorá nám na začiatku zaspievala pekné
ľudové piesne. Ku všetkému patrí aj dobrá muzika,
ktorá nás sprevádzala a to ľudová hudba a folklór-

ny súbor Kolovrat z Nitry, ktorí nacvičujú pod SZUŠ
ART PEGAS. Všetkým patrí srdečná vďaka. Nakoniec
sa nám prihovorila pani Lietavová, ktorá pozdravila
všetkých prítomných a zhodnotila našu aktivitu a
jubilantov ako veľmi zaujímavú a prínosnú pre občanov v obci.
Nakoľko sa blížia krásne sviatky Vianoce chcem popriať všetkým našim členom z Jednoty dôchodcov
aj ostatným spoluobčanom veľa zdravia, veľa lásky
a Božie požehnanie všetkým rodinám v našej obci.
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Za Jednotu dôchodcov
predsedkyňa Elena Líšková
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Dobrovoľný hasičský zbor obce
Hasiči informujú

15,25 hod. bol vykonaný výjazd – čerpanie vody z
poľa v obci Nové Sady, kde sa po silných dažďoch
vytvorilo jazierko. Hrozilo pretrhnutie hrádze a
následné zaplavenie domov pod ním. Dňa 09. 09.
2019 v čase od 12,30 hod. do 20,15 hod a to očistenie vozovky v našej obci, kde po silnom daždi sa
vyplavilo blato na cesty horného aj dolného konca,
ako aj na hlavnú cestu. Na očistenie bolo použité
vozidlo P V3S s kropiacou listou a 1 „C“ prúd. Očistené boli aj chodníky a príjazdové cesty k domom
niektorých našich obyvateľov. A zatiaľ posledný dňa 07.12.2019 v čase od 8,00 hod. do 11.45
hod. technický zásah-odstránenie nalomeného
stromu, ktorý ohrozoval rodinný dom a aj okoloidúcich. Taktiež aj v tomto roku sme dopĺňali vodu
do zásobníkov na miestnych cintorínoch.
Za krásneho slnečného počasia sa dňa 21. 9. 2019
- v sobotu, uskutočnilo inštruktážno – metodické
školenie príslušníkov DHZO Nitrianskeho okresu
v práci s protipovodňovými vozíkmi. Toto školenie zorganizovalo naše DHZO spolu s výcvikovým
štábom ÚzO DPO SR Nitra. Školenie sa konalo na
rybníku v obci Malé Zálužie. Zúčastnili sa ho DHZO
: Ivanka pri Nite, Velké Zálužie, Báb, Jelšovce, Rišňovce, Rumanová, Alekšince, Branč, Nitra – Pribina, Nitra – mesto, a nováčik DHZO Jelenec, ako
aj naše DHZO. Školenie zahájil a viedol člen predsedníctva územného výboru DPO Nitra a člen výcvikového štábu ÚzO pán Ivan Chňapek, ktorý na
úvod privítal krajského riaditeľa HaZZ Nitra pplk.
Ing. Petra Tánczosa PhD., poslancov miestneho
zastupiteľstva, vedúcich výprav, ako aj všetkých
prítomných.
Na úvod školenia bol premietnutý inštruktážny
film o správnom používaní všetkých zariadení,
ktoré sa vo vozíku nachádzajú. Film dodalo OR
HaZZ Nitra. Následne pán Chňapek rozdelil úlohy jednotlivým DHZO, zúčastneným na cvičení.
Vytvoril dva bojové úseky, kde prvý úsek postavil

Je za nami pomaly ďalší rok života našej obce.
A je to aj čas na hodnotenie činnosti za uplynulý
druhý polrok 2019. Obec dostala od štátu dotáciu
a začali sme stavať novú hasičskú zbrojnicu, kde
už boli odpracované tri brigády pri kopaní kanálov
na uloženie inžinierskych sieti. Taktiež je už pravidlom pravidelné mesačné ošetrovanie techniky – preštartovanie agregátov, úprava stávajúcej
hasičskej zbrojnice, údržba hasičských vozidiel.
Z finančného príspevku, ktorý dostáva obec na
chod Dobrovoľného hasičského zboru obce Malé
Zálužie od štátu si hasiči zakúpili: akumulátory do
auta P V3S a udržiavací zdroj na akumulátor Iveco, ako aj ľahké zásahové oblečenie. DHZ zakúpilo
z vlastných prostriedkov na vybavenie zbrojnice
štartovací vozík, kompresor a dve pneumatiky na
vozidlo P V3S. Obecný úrad Kapince zakúpil pre
potreby DHZO záchranársku lekárničku za poskytnutú pomoc pre obec.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Malé Zálužie tento
rok zatiaľ zasahoval pri štyroch udalostiach. Dňa
17. 07. 2019 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod vykonala hasičská jednotka obce technický výjazd
– technickú pomoc pre Slovenský rybársky zväz
v Malom Záluží. Išlo o zabezpečovanie elektrickej
energie a prísun vody pre liaheň rýb, nakoľko v ten
deň bola odstávka elektrickej energie v obci a hrozil možný úhyn plôdika sumca, ktorý sa nachádzal
v liahni. Dňa 27. 07. 2019 v čase od 11,55 hod. do
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protipovodňové zábrany z troch kusov na seba.
Tu bol veliteľ pán Patrik Krajčovič – veliteľ DHZO
Malé Zálužie a zúčastnili sa ho DHZO Malé Zálužie,
Alekšince a Jelšovce. Druhý úsek, ktorému velil
pán Ivan Chňapek urobil súvislú stenu zo všetkých
protipovodňových zábran, ktoré ostatné DHZO
mali vo svojich vozíkoch. Každé DHZO použilo iný
agregát na naplnenie vakov vodou z blízkeho rybníka a každé DHZO si naplnilo svoje protipovodňové zábrany.
Ako povedal riaditeľ KR HaZZ Nitra
pplk. Ing. Peter Tánczos, PhD.: „Každé cvičenie má
svoj význam a svoje opodstatnenie, a najmä cvičenie dobrovoľných hasičských zborov, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť profesionálnych hasičov. Každý
hasič a teda aj dobrovoľný musí ovládať dokonale

použitých protipovodňových zábran a ich riadne
uskladnenie. No a celkom na záver domáci pripravili prítomným pohostenie aby domov nešli hladní
a smädní.V októbri 2019 bolo naše vozidlo P V3S
vystavené na Agrokomplexe počas Krajskej súťaže
vo vyslobodzovaní osôb z havarovaných vozidiel,
ktorú organizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Nitre, za čo obec dostala
písomné poďakovanie o KR HaZZ Nitra. Vozidlo
bolo treba trocha vynoviť s čím nám pomohol p.
Varga.
Vo svojej činnosti nezabúdame ani napríklad na
spoznávanie krás Slovenska. V októbri 2019 vykonala skupina : Novotný, Krčmár, Černý a Striha prvotný turistický výstup na kopec „Veľký Rosutec“.
Veríme, že na budúci rok tento výstup zopakujeme

svoju techniku vo dne v noci, pretože tá technika im
slúži na záchranu ľudských životov, životného prostredia a zvierat.“ Vo svojej reči ďalej ocenil prácu organizačného štábu školenia a aj prácu jednotlivých
príslušníkov HDZO zúčastnených na školení.
Na záver školenia pán Ivan Chňapek poďakoval
všetkým prítomným za aktívnu účasť na školení,
domácim za poskytnutie priestorov pre vykonanie školenia. Upozornil prítomných na dôležitosť
riadneho ošetrenia použitej hasičskej techniky
a najmä na doplnenie pohotovostných pohonných hmôt do agregátov a dôkladne vysušenie

a vytvoríme tradíciu, no ešte s väčším počtom našich členov. Taktiež aj v tomto roku sme dopĺňali
vodu do zásobníkov na miestnych cintorínoch.
Zúčastnili sme sa aj súťaže vo varení gulášu-„Hasičský kotlík“ v obci Jarok. Naši členovia boli
pomôcť aj pri odstraňovaní padnutých stromov v
Chateau Appony v Oponiciach. No a na záver tohto
roku sme už tradične priniesli do obce vianočný
strom a osadili ho v miestnom detskom ihrisku
pred obecným úradom.
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Vážení spoluobčania !
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj
od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne
presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiadúcim javom, chceme Vás
aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.
Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená
manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie
žeravého popola na nebezpečných miestach a do
horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ,
sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.

•
•

•

•

Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených
rád, najmä:
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Občianske združenie „Labuť“
Naše občianske združenie je aktívnym organizátorom všetkých obecných akcií. Momentálne naše členky
zhromažďujú materiál na vydanie ďalšieho bulletinu zo života v obci okolo 20.storočia. Zapojením sa do
výzvy pre nákup potrebného vybavenia na naše aktivity sme obstáli a zakúpili sme v hodnote 2 500Eur:
sedacie vaky 10ks, stoly + stoličky, detský stôl + detské stoličky, penové koberce a uzamykateľné skrine
3ks. Vybavenie sa nachádza v priestoroch obecného úradu a bude použité i na akcie pre obec. Vo výzve,
ktorú vyhlásila ZSE sme boli tiež úspešní a dostali sme 600Eur na organizovanie 1. ročníka Ujlaček folklór
fest, ktorý sa bude konať v mesiaci jún 2020 pri príležitosti osláv obce.

SPOMIENKY DO MINULOSTI
Život na stanici

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch.
Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname Vám, že hasiči sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach,
ktoré Vám robia problémy. Využite preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné
obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Vlak premával cez Ujlaček (Malé Zálužie) od roku
1909 a takmer tak dlho stojí pri trati aj budova
železničnej stanice. Zachovala sa v takmer nezmenenej podobe do dnes. Budova stanice má dve
časti: služobná pozostávala z čakárne a miestnosti, kde sa predávali lístky a od čakárne ju oddeľovali špeciálne dvere s malým okienkom na výdaj
cestovných lístkov. Druhú časť tvorí služobný byt
pre zamestnanca. Byt pozostáva z kuchyne, izby,
predsiene a malej špajze. Pod bytom je aj malá
pivnica na zeleninu. Do dnes tam nie je zavedený
plyn, voda, iba elektrina. K stanici patrila aj záhrada, o ktorú sa starali obyvatelia stanice.
Od roku 1942 stanicu obývala rodina Vasila Krajčoviča s manželkou Paulinou a deťmi.
O spomienky na život na stanici sa podelil najmladší syn Bohumil.

Ivan Matúška – preventivár PO obce
Patrik Krajčovoč – veliteľ DHZO Malé Zálužie

Otec pochádzal Ludaníc z okresu Topoľčany.
Staničný byt mu pridelili ako zamestnancovi
železnice pri zakladaní rodiny. Neskôr mama
pracovala taktiež u železnice. Jej práca bola predaj
lístkov na vlak ale aj starostlivosť o staničné priestory. Predávanie lístkov i tvar lístkov v tých časoch

•

• neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a
nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a nepo
nechávajte ich bez dozoru,
• nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
• inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy
odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov
výrobcu,
• dbajte na to, aby vykurovacie telesá - šporáky,
pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej
podložke predpismi určených rozmerov
a odborne zaústené do komínových prieduchov,
• komín, do ktorého sú pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, sa musí
počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej
raz za 12 mesiacov, ak sa jedná o komín bez
vložky, táto lehota sa skracuje na polovicu, čiže
najmenej raz za 6 mesiacov. Ak sú do komína
pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo

spotrebiče na kvapalné paliva, musí sa komín
počas prevádzky čistiť najmenej raz za
4 mesiace.
popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne
do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
v zimnom období najmä na dedine vytvárajú
požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené
udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť,
aby Vašu prácu nezničil požiar,
nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci
neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od
zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo
zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných
bez dozoru,
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke
a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor,
ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej
regulácie,
dodržujte predpismi stanovené zásady pre
skladovanie a používanie horľavých kvapalín,
kovových tlakových nádob na propán-bután,
tuhé palivá a iné materiály.
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malo celkom iný spôsob. Bola to tvrdá papierová
kartička s vyznačenou trasou cesty. Lístkov bolo
veľa lebo aj cestujúci cestovali do rôznych častí
vtedajšieho Československa. Lístok po vybraní trasy cesty sa vložil do stroja, kde po zatlačení zostal
na lístku vytlačený dátum zakúpenia lístka. Lístok mal platnosť iba jeden deň. Vždy po ukončení
práce musela na stroji nastaviť dátum budúceho
dňa. Pracovala okrem stredy celý týždeň. V tento
deň voľna lístok
vypisoval sprievodca vo vlaku počas cestovania.
Dávnejšie sa pracovalo aj v sobotu a aj do škôl
sa chodilo. Časom sa to menilo k lepšiemu.
Prvý vlak, ktorý odchádzal v pracovné dni bol
ráno o pol piatej do Zbehov
a posledný pred
polnocou smeroval do Radošiny. Nie ku každému
vlaku vydávala lístky. Hlavne nie k tým neskorým,
nočným. K jej povinnostiam patrilo taktiež po príchode vlaku do stanice, vystúpiť z budovy von a
dať znamenie vlakvedúcemu, že všetci cestujúci
sú už vonku na vlakovom nástupišti. Komunikácia
medzi stanicami bola so služobným telefónom,
ktorý mal kľuku na točenie, nakoľko nemal číslice. Každá stanica mala svoju dĺžku a prerušovanie
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aj do Nitry. Cestovávali aj žiaci do škôl v Nitre, aj
deti do školy v Nových Sadoch. Do škôl do Nitry sa
chodilo na vlak ráno o pol šiestej a domov o pätnásť dvadsať. To chodieval aj parný vlak, neskôr aj
motorový , ktorý za sebou ťahal päť vozňov. Lavice
vnútri boli drevené a do vozňa sa nastupovalo cez
otvorenú plošinku. Hlavne cez teplé počasie tam
radi študenti postávali. V Zbehoch sa prestupovalo na vlaky smerom do Bratislavy a Prievidze,
v Lužiankach do Topoľčian a Zlatých Moraviec. Na
stanici v Zbehoch bol ešte aj bufet. Stanica v Malom Záluží v tých časoch bola udržiavaná. Prednú
záhradu mala mama vždy starostlivo udržiavanú,
vysadenú s kvetmi , o ktoré sa veľa starala. Cez leto
som musel veru aj pomáhať s polievaním kvetov
a aj zeleninovej záhradky. Keďže som bol doma
sám, iné mi ani nezostávalo Mal som síce dve staršie sestry Drahomíru a Danku a ešte aj mám, ale
bol medzi nami rozdiel vo veku. Prvá Drahomíra je
staršia o dvanásť rokov a keď som mal šesť rokov,
vydala sa do zahraničia, moc si na ňu z detstva nepamätám. Druhá sestra Danka, staršia skoro o šesť
rokov, po skončení základnej školy odišla do Čiech
na odevnú školu. Tam bola veľa na internáte a po
skončení školy odišla pracovať do Ružomberka do
odevných závodov, kde sa aj vydala a žije dodnes.
Ja som sa teda v detstve vyrastal doma vlastne
sám a vždy som sa tešil, keď prišli sestry domov a
boli sme spolu. Keď som bol doma iba ja, tak som
musel pomáhať pri prácach aj otcovi. Ten kosil
veľa trávy vedľa trate a chodil som hrabať seno na
zimu, lebo sme chovali veľa zajacov a nejakú kozu
na mlieko. Otec ten robil u železnice pochôdzkara.
Kontroloval stav koľajníc, kontroloval povolenie
skrutiek, mazanie prehadzovania výhybky - to sa
robilo dávnejšie ručne. To všetko bolo veľmi dôležité, aby sa nevykoľajil vlak. Jeho úsek trate bol od
Zbehov po Radošinu. Samozrejme, že to robil po
úsekoch trate a nie naraz. Bola to zaujímavá práca
a s pobytom na čerstvom vzduchu. Keď zistil záva-

tónov volania. Okrem predávania lístkov bolo
možné poslať vlakom aj balíky, bicykel a rôzne iné
menšie veci. Vo večerných hodinách sa zapínalo
vonkajšie svetlo aby stanica v nočných hodinách
bola osvietená. Mama mala na sebe počas služby
samozrejme oblečenú železničiarsku uniformu.
Bola to tmavomodrá sukňa a bledomodrá košeľa
s kravatou. Počas dovoleniek chodila zastupovať aj
na iné stanice v Radošinskej doline, bolo ich spolu
desať. V Malom Záluží vedie iba jedna koľaj, viac
koľají je na stanici v Nových Sadoch, Kapinciach,
Veľkých Ripňanoch a v Radošine. Malo to aj svoje
opodstatnenie pre nákladnú dopravu. Z Radošiny
sa odvážalo drevo z hôr, vo Veľkých Ripňanoch sa
skladovalo ale aj odvážalo obilie. V Kapinciach a
v Nových Sadoch boli na jeseň pri stanici robené skládky cukrovej repy a potom odvážané na
spracovanie do cukrovaru. Ďalej sa ešte prevážalo
uhlie, stavebný tovar, skrátka všetko pokiaľ nebola
ešte rozvinutá nákladná automobilová doprava.
Tieto vozne boli odstavené na vedľajších koľajach,
aby nebránili osobnej preprave. Keď boli vozne naložené, tak ich nákladný vlak zberal na odvoz do
miesta určenia. Každý vozeň mal založený štítok
s uvedením miesta doručenia. Pamätám sa ešte,
že ich ťahal aj parný rušeň na uhlie. Väčšinou sa
vozili večer za tmy a keď prechádzali cez stanicu,
vybehol som von a počítal vozne. Veru bolo ich aj
cez dvadsať. Rušeň musel poriadne ťahať, lebo z
komína lietali samé žeravé iskry. Neskôr ale parné
rušne boli nahradené naftovými motormi. Našu
stanicu využívali sem tam aj cestujúci z Hruboňova, obec za kopcom, tam nevedie železnica.
Pri stanici je aj cintorín, na ktorom v tých časoch
nebola studňa a ľudia chodievali k nám na vodu na
poliatie kvetov na hroboch svojich blízkych. Niektorí cestujúci si nechávali u nás na dvore aj svoje
bicykle, kto mal ďalej na stanicu. V tých časoch sa
veľa cestovalo vlakom do práce hlavne do Porcelánky a Prefy v Čabe, do Hlohovca a samozrejme
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počuť ako zatrúbi nejaký rušeň, ale to je už skôr
rarita. Teraz nám zostáva pohľad už len na zarastené koľajisko a hrdzavejúce koľaje. A to už nepíšem
o stave staničnej budovy. A aké to boli krásne roky
cestovania vlakom?!

du na trati nahlásil ju, aby sa rýchlo odstránila.
Na odstránenie porúch vozili robotníkov na malom
vozíku tresina. Tie sa opravovali iba keď bola trať
voľná , medzi vlakmi. Staničný byt sme obývali do
roku 1972. Potom sme odišli bývať do domu starého otca, ktorý po jeho smrti zostal prázdny. Mama
vydávala ale lístky aj naďalej, až do odchodu do
dôchodku. Potom byt odovzdali naspäť železnici.
Stanica ešte niekoľko rokov žila svojim životom
ďalej. Potom prišla nová životná doba, začali premávať prvé autobusy, ľudia začali kupovať autá
ako bicykle... Vlaky začali zívať prázdnotou, ľudia
začali uprednostňovať inú prepravu. Sem tam ale

Na záver by som sa chcel poďakovať redakcii časopisu Občasník za oslovenie a priblížil vám trocha
svoje spomienky a život na železnici a na stanici
v Malom Záluží.
			

Bohumil Krajčovič

Rozpočet a rozpočtové položky
v minulosti
Zdravotný obvod: Veľké Ripňany
Počet obyvateľov: 479, z toho národnosť slovenská, rámsko-katolíci 46 a evanjelici 433.

V rámci spracovávania histórie obce sme sa vybrali
hľadať informácie aj do Štátneho archívu v Nitre.
Konkrétnych informácií, ktoré by sa spájali s našou
obcou sme veľa nenašli.
Jedným zo spôsobov formovania a posilňovania
občianskej spoločnosti je aj decentralizácia moci
na nižšie územné jednotky. A tým vytváranie čo
najlepších podmienok pre to, aby sa občan mohol
podieľať na spravovaní spoločnosti. V tejto súvislosti nadobúdajú stále väčší význam samosprávy
– či už miestne alebo regionálne. Z pohľadu občana je obec rozhodujúcim článkom verejnej správy.
Obce po vzniku ČSR (1918) museli vytvoriť a prijať
nové Organizačné štatúty obcí podľa nových zákonov, ktoré schvaľoval okresný úrad. Vyhotovovali
sa v troch exemplároch, z nich jeden bol uložený
na župnom úrade. Obecná rada v obciach do 500
obyvateľov mala 12 členov. Sem patril aj Ujlaček.
Obec: Ujlaček, okres Nitra
Notariát: Ašakert (dnes Nové Sady)
Žandárska stanica: Šarlušky – Kajsa
(dnes časť Lužianok)

V tomto článku sa budeme zaoberať medzivojnovým obdobím v obci Ujlaček. Sústredili sme sa
na oblasť finančnú, konkrétne na tvorbu rozpočtu
a rozpočtové položky.
Rozpočet obce Ujlaček na rok 1923, konečné
uzavretie:
Potreba.............20 441 korún a 35 halierov
Zaokrytie ........... 1 524 korún a 10 halierov
Nedostatok .......18 917 korún a 25 halierov
Župná učtáreň rozpočet schvaľuje a povoľuje, aby
obec na všetky štátne priame dane 500% vyrúbenou prirážkou zaokryla.
Župný úrad schválil rozpočet obciam a v prípade,
že rozpočet bol deficitný, župný úrad na základe
vtedajších zákonov schválil obecnú prirážku v znení:
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- odmena starostovi, jeho zástupcovi,
pokladníkovi
- pôžitky obecných zamestnancov
- poistné zamestnancov
- poštovné a telegraf
- pečlivosť o starých
- obecná knižnica
- pre kronikára
- služby listonoša – obecného doručovateľa
- obecného sluhu, hájnika, obecnej babice,
bubeníka, ...
- elektrické energie
- udržiavanie mostov a prechodov, rigolov
- nočná stráž
- na hasičské stroje a vybavenie
- verejné osvetlenie
- príspevok do fondu pre živelné pohromy

„Upovedomujem župný úrad, že ministerstvo
financií s rozhodnutím zo dňa 18. júna 1923 čís.
68642/9265¬/23.III/ v smysle §.31. odst. 4. Zákona zo dňa 12. augusta roku 1921 čís. 329 sb.
zák. a nar. udelil súhlas k tomu, aby p. župan na
základe ustanovenia §3. Vládneho nariadenia zo
dňa 26. októbra roku 1922 čís. 310 sb.z. a nar. jako
vykonávajúci práv vyššieho dohliadacieho úradu
povolil vyberanie obecnej prirážky pre rok 1922
v miere p. županom navrhnutej, to jest pre obce
Ujlaček v 240 %-och. Jednacie spisy za účelom
ďalšieho správneho pokračovania pripojené zasielam s tou úpravou, že o povolení majú sa tiež vyrozumet obecnú prirážku vyberajúce štátne úrady“
(Z listu Ministra Československej republiky s plnou
mocou pre správu Slovenska, v Bratislave zo dňa
9. júl 1923)

Obce mali aj dlžoby, najčastejšie to boli pôžičky
a v Ujlačku to bolo toto:
Amortizačná pôžička na zakúpenie účastín železnice Nitra – Radošina. Veriteľom bolo Riaditeľstvo
miestnej dráhy Nitra – Zbehy – Radošina so sídlom v Budapešti.
Výška dlhu – 2400 korún.
Posledný raz zaplatené úroky boli v roku 1917.
Uznesením obecného zastupiteľsta z 2. marca
1907 bola táto pôžička schválená. Schválenie dohliadacieho úradu – 50746, Ministerstvo obchodu
50476, III 1908.

Rozpočet:
v oblasti príjmov tvorili:
- prídely štátne a krajinské
- domová daň
- príjem z pozemkov
- poplatky za užívanie obecného majetku
- župný príspevok na úhradu rozpočtového
schodku
- dávky zo zábav, psov, nápojov, masa
- poplatky za matričný výťah
- cintorínske poplatky
- pokuty, správne poplatky
- vyberali sa tiež dávky za hry v karty (dve koruny
každý hráč), domino gulečník a kuželky (po 50
halierov každý hráč) (obce si mohli určiť iné
sadzby podľa vlastného uváženia)
- tiež sa vyberala dávka z oznamov umiestnených
na verejných miestach
- podpora z fondov – napr. hasičského
- prídel z výnosu všeobecnej dane z obratu
a prepychovej dane bol určený na rozpočty na
župné cesty v oblasti výdavkov tvorili:

občasník

V archívnych záznamoch v Štátnom archíve v Nitre Ivanke sa konkrétny rozpočet nepodarilo nájsť.
Našla sa iba predtlačená a nevyplnená kniha –
Formulár s predpísanými položkami - jedna strana
príjmy a protistrana výdavky (tak isto vyzeral aj
záverečný účet – jedna strana príjmy a protistrana
výdavky). Z tohto formuláru pre zaujímavosť uvádzame niektoré predtlačené položky:

Každá obec musela vytvoriť aj záverečný účet.
K záverečným účtom sa písali dôvodové správy
rozdielov v potrebe a v úhrade. Vyhotovil sa v
dvoch exemplároch, jeden pre obec, jeden pre dozorný úrad.
Téma rozpočtu a rozpočtových položiek je obsiahla. Obdobie po roku 1918 bolo povojnové v znamení rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku nových
štátov. Napriek všetkým zmenám štáty museli
fungovať, vytvoriť nové územné členenie, vytvárať
nové zákony a inštitúcie, ktoré dovtedy neboli. Pri
riešení situácií bolo treba zabezpečiť každodenný
chod spoločnosti a teda aj obcí.

VEREJNÁ BEZPEČNOSŤ
STAVEBNÁ SLUŽBA
– 		príspevky obcí na cesty, mosty a udržiavanie
		 obecných studní
SOCIÁLNA PEČLIVOSŤ
- mliečna akcia chudobným deťom, vianočné
príspevky, stravovanie chudobných, lieky pre
chudobných, pohrebné trovy pre chudobných
a príspevok do chudobinského fondu

Spracovali:
Elena Zedníková, Vera Predanocyová,
Mahuliena Sochorová
Zdroj:
Štátny archív Nitra, Nitrianska župa 2, adm.
1925, Župa NR.III. – 1940 - 1945

ZEMEDELSTVO
- príspevky od majiteľov plemeníc
(hovädzí dobytok a ošípané)
ŠKOLSTVO, VEDY
- platila sa školská dať
- boli poskytované štipendiá chudobným
študentom
- podpora cirkvi a iné

Všeobecne o rozpočte:
Okrem štátneho a župného rozpočtu a rozpočtu
obcí z dnešného pohľadu, je zaujímavé spomenúť
aj vznik ďalších inštitúcií na štátnej a župnej úrovni, ktoré sa zaoberali financovaním niektorých oblastí chodu spoločnosti:
- Tútorská pokladnica
- Župný rezervný fond
- Župná základina
- Župná základina pre obecné stavby
18
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Za zmesový odpad si od nového roka
budeme musieť priplatiť.
Na naše otázky odpovedá Mgr. Michal Bakyta – projektový manažér PZO.
Aký je trend v oblasti komunálnych odpadov?
Je odpadu viac alebo menej?
Žijeme domu konzumu čo sa dramaticky prejavuje
aj na množstve komunálneho odpadu. Uvediem
konkrétny príklad – kým v roku 2000 každý Slovák vyprodukoval približne 250 kg odpadu za rok
tak v roku 2018 to bolo už viac ako 350 kg. Pre porovnanie priemer Európskej únie je 480 kg na občana a priemer obcí združených v Ponitrianskom
združení je 390kg. Dá sa preto očakávať že nárast
odpadu bude pokračovať aj v ďalších rokoch čo sa
samozrejme odzrkadlí aj na výške poplatku za odpad pre občanov.

Každému je však jasné, že žiadna skládka sa nedá
rozširovať do nekonečna. To znamená, že skládky
ktoré v súčasnosti máme sa postupne napĺňajú a
zatvárajú. Skládok je teda čoraz menej ale zmesového odpadu je stále veľa. Majitelia skládok
preto ťažia z tejto situácie a dvíhajú cenu odpadu
smerom hore.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že skládkovanie
je považované za najmenej ekologické nakladanie
s odpadom. Slovenská republika preto za odpad
ktorý končí na skládke odpadov vyberá tzv. zákonný poplatok obci – čo je akási ,,ekologická daň“.
Cieľom tohto opatrenia je teda tlačiť na mestá a
obce aby vytvorili také podmienky pre zber komunálnych odpadov, aby zmesového odpadu bolo čo
najmenej. Výška tohto poplatku každým rokom
rastie.

Keď spomínate poplatok pre občanov - skúste
povedať od čoho sa odvíja výška tohto poplatku?
Poplatok za komunálne odpady sa odvíja od
viacerých faktorov . Najdôležitejšie je to, aké
množstvo odpadu občania vyprodukujú a koľko
% z neho dokážu vytriediť. Za separovaný odpad
ako je sklo, plasty, kovy a papier obce neplatia. To
však neplatí pri bio odpade, nebezpečných odpadoch, objemnom odpade, stavebnom odpade a
samozrejme pri zmesovom odpade. Hlavne zmesový odpad a objemný odpad bude pre obce a ich
občanov predstavovať do budúcnosti čoraz väčšiu
finančnú záťaž. Túto skutočnosť pocítime všetci už
od začiatku nového roka 2020.

Spomenuli ste, že sa na Slovensku postupne
zatvárajú skládky odpadov. Čo sa stane zo
zmesovým odpadom keď nebudeme mať možnosť odpad ukladať na skládky?
To je dobrá otázka. Na Slovensku ešte neexistuje
jasná stratégia ako ďalej nakladať so zmesovým
odpadom. Dosť často sa hovorí o mechanickej
úprave pred skládkovaním. Inak povedané: skôr
ako odpad skončí na skládke prejde procesom,
pomocou ktorého sa z odpadu vyseparujú zložky,
ktoré sa dajú ďalej spracovať. Týmto opatrením sa
ušetrí miesto na skládke čo predĺži jej životnosť.
Ďalšou z možností je takýto odpad spaľovať tak
ako je tomu napríklad v susednom Rakúsku v
ktorom je skládkovanie už zakázané. To čo vieme
povedať už dnes je, že nakladanie so zmesovým
odpadom bude v budúcnosti výrazne drahšie.

Hovoríte teda, že za zmesový odpad ktorý
občania ukladajú do čiernych nádob budeme
platiť viac. Prečo je tomu tak?
Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je skutočnosť
že na Slovensku sa už nemôžu otvárať nové skládky odpadov, môžu sa iba rozširovať tie jestvujúce.
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Koľko % odpadu sa u nás vytriedi?
Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28% odpadu
(údaje sa rôznia). V Ponitrianskom združení je to
46% (rok2018). Slovenská republika sa zaviazala,
že do roku 2020 vytriedime 50% odpadu. Verím,
že Ponitrianske združenie na rozdiel od Slovenska
tento cieľ splní. Avšak zloženie zmesového odpadu v našich obciach pre nás zostáva stále veľkou
výzvou.

všímať z čoho je daný tovar vyrobený a do čoho je
zabalený.
Ďalším krokom je dôkladné triedenie odpadu.
Vyjadrenie starostky k zvyšovaniu poplatku
za komunálny odpad
Ako som už informovala občanov cez mailovú
komunikáciu, ešte pred samotným návrhom Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020, že nastane zmena v poplatkoch za zmesový komunálny
odpad, tak sa aj stalo.

Ako to myslíte?
Tento rok sme robili analýzy zmesového odpadu
produkovaného z obcí združených v PZO. Analýzy sa robili na skládke odpadov ako aj priamo na
obciach pri zbere nádob. Výsledky boli zdrvujúce
– viac ako 50% odpadu by sa ešte dalo vytriediť. V
praxi to teda vyzerá asi takto: bežná domácnosť by
mala mať čiernu nádobu poloprázdnu. No keďže ju
má poloprázdnu tak ju musí ,,silou mocou“ niečím
doplniť. Tak ju doplní aj odpadom ktorý sa dá vytriediť. Najviac je to bio odpad (viac ako 30%) ale
aj sklo, papier, atď.

Žiaľ, i naša obec, tak ako celé Slovensko zvýšila poplatok za komunálny odpad a to schválením Všeobecného záväzného nariadenia obce Malé Zálužie
č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dňa 11.12.2019 s
účinnosťou od 01.01.2020. Ponitrianskym združením obce nám bol vyrubený predbežný poplatok
35Eur/1osoba, snažila som sa ho krátiť a jednou
z možností bolo obmedzenie počtu vývozu veľkoobjemového odpadu. Po novom bude vývoz
tohto odpadu 1x ročne /30m3 kontajner/ a vývoz
drobného stavebného odpadu 1x ročne /7m3 kontajner/. Výsledná suma na rok 2020 činí 28Eur/1
osoba. Takisto si priplatia aj právnické osoby. Celý
náhľad VZN je zverejnený na obecnej webovej
stránke i na úradnej tabuli na obecnom úrade.
Zároveň Vás žiadam, aby sme pokračovali v triedení odpadu, pretože aj to má vplyv na naše peňaženky vo forme zákonného poplatku.

Od našich občanov často zaznieva otázka prečo neplatia za odpad menej keď ho triedia,
prípadne prečo obec nedostáva za separovaný
odpad peniaze ?
Obce za separovaný odpad nedostávajú žiadne financie z dôvodu, že separovaný zber komunálnych
odpadov nie je ziskový, ale je tomu presne naopak.
Triedenie odpadu dnes musí byť dotované. Ak by
tomu tak nebolo tak obce by si museli priplatiť aj
za tieto odpady.

Čím viac budeme separovať, tým sa nám zákonný
poplatok nebude zvyšovať.

Čo teda majú robiť občania pre to, aby za odpad nemuseli v budúcnosti platiť stále viac?
Prioritne sa treba zamerať na predchádzanie vzniku odpadu. To znamená, že si spotrebiteľ trikrát
rozmyslí či danú vec, ktorú si chce kúpiť vôbec potrebuje. A ak si už niečo kúpi tak si bude oveľa viac

Veronika Kubíková
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„DFS Pelikánik z Nových Sadov
už bude počuť“

Spoločenská kronika

Detský folklórny súbor Pelikánik uspel v druhom
ročníku grantového programu pod názvom Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú. Ich projekt na zachovanie kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelávania a spoluprácu v rámci komunít sa zaradil
medzi 12 víťazných projektov, ktoré získali spolu
12 000Eur, čiže jeden projekt 1 000Eur.

Veľká vďaka patrí pánovi Martinovi Ešše, ktorý DFS
Pelikánik do tohto projektu zapojil. Vedúca súboru
mu ďakuje, pretože s jeho podporou vieme deťom
skvalitniť vzdelávanie voľnočasovej aktivity.

Prisťahovaní: 1.Mikuláš Popa 150, 2. Bc. Kristína Popová 150, 3. Miriam Popová 150,
4. František Hunka 65, 5. Veronika Bojdová 26, 6. Natália Káčerová 26, 7. Lilien Bojdová 26,
8. Katarína Šoošová 178, 9. Ing. Monika Rízeková 179
Odsťahovaní: 1. Petra Ševčíková, Nitra, 2. Linda Ševčíková, Nitra, 3. Sebastián Ševčík, Nitra, 4. Veronika Blahová,
Cabaj, 5. Natália Blahová, Cabaj, 6. Marek Blaho, Cabaj, 7. Veronika Blahová, Cabaj, 8. Marek Černý, Alekšince,
9. Ing. Martina Velikovová, Nitra, 10. Patrik Bila, Ivánka pri Nitre
Narodili sa: 1. Lukas Bedeč /Jarmila Černá 139
Opustili nás: 1. Ján Fašanga, č. d. 54, 2. Anna Proksová, č. d. 12, 3. Štefan Bila, č. d. 146, 4. Emília Zmeková, č. d. 60

„Súbor tvoria členovia od 2 do 10 rokov a niekedy sa stáva, že na vystúpeniach ich nedostatočne
počuť, i preto padla voľba na zakúpenie 6 kusov
mikroportov k účinkovaniu na verejných kultúrnych
akciách. Nielen, že ich spev, či hudobné nástroje
bude lepšie počuť, ale môžu tak už v skorom veku
rozširovať ich predpoklady v speve, osvojovať si prácu s hudobnou technikou a v konečnom dôsledku
rozvíjať ich talent“
– hovorí vedúca súboru Veronika Ešše.

OBECNÝ ÚRAD – ÚRADNÉ HODINY
Administratívna pracovníčka:
Margita Tabačeková - 0902 052 770
Párny týždeň
Pondelok: 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Streda: 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Piatok: 07.30 - 12.00
Nepárny týždeň
Utorok : 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Štvrtok : 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Starostka:
Veronika Kubíková - 0904 611 063
Pondelok a utorok 8.00 do 16.00
Streda 8.00 do 17.30 hod.
Štvrtok 8.00 do 12.30 hod.

OZNAMY
Vedenie obce žiada všetkých občanov, aby okrem toho, že zodpovedne triedia odpad, dbali najmä pri plastovom odpade na jeho správnu prípravu. Znamená to, že všetky plastové
fľaše, tetrapakové obaly a plechovky od nápojov je potrebné čo najviac stláčať a plastové
vrece na odpadky, v ktorom sa odpad vynáša do kontajnera, je potrebné do nádoby na
smeti vysypať, aby sa do nej zmestilo čo najviac odpadu. Najmä pri plastoch totiž zmluvná
spoločnosť vyváža často veľký objem, ale nízku hmotnosť odpadu. Dôvodom bývajú nedbalé, prípadne žiadne, stláčanie odpadu a množstvo zaviazaných vriec. Kontajnery tak
pôsobia dojmom, že ich kapacita na daný odpad nepostačuje. Stačí sa však zodpovednejšie venovať príprave odpadu pred vložením do nádoby.

Kontakt
Telefón: 037 / 7894061
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com
Internetová stránka obce: www.malezaluzie.sk
Knižnica:
Obecná knižnica má v súčasnosti otváracie hodiny
každú stredu od 15:30 do 16:30 hodiny.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V NAŠEJ OBCI
V obci je na predaj RD (Malé Zálužie č. d 2) – 474
m2 s pozemkom – 611 m2 v zastavanom území
obce. Majitelia sú ochotní predávať zvlášť rodinný dom, zvlášť pozemok. RD disponuje 2 izbami,
kuchyňou, špajzou, chodbou, letnou kuchyňou,
garážou a šopou.
Bližšie informácie na tel. čísle 0918 582 940
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Obecný úrad oznamuje
Pojazdné predajne:
Každý utorok o 12:00 hod. chodí aj pojazdná predajňa
mäsa a mäsových výrobkov.
Pohrebná služba:
Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812
Pošta Nové Sady:
úradné hodiny:
Po – Ut, Štv. – Pia: 7.00 – 12.00 a 12.30 – 14.30
Streda: 7.00 – 11.00 a 13.30 – 17.00
Kontakt: 037/7894151
Lekáreň ALFA-OMEGA
Otváracie hodiny
Pondelok od 07:30 do 14:00
Utorok od 09:30 do 17:00
Streda od 07:30 do 14:00
Štvrtok od 07:30 do 14:00
Piatok
od 07:30 do 12:30
Kontakt: 037/7894206
ENVI-GEOS Nitra
kontajner na objemný a stavebný odpad
Príjem objednávok od 7:00 h do 14:00 h
Telefón: +421 37 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Webová stránka: www.envigeos.sk
ZUBNÁ AMBULANCIA ORTHODENTAL, s.r.o.
Neštátna stomatologická ambulancia, Nové Sady 177
Výpis zo zdravotnej karty si žiadajte na kontakt: 037/78
942 54
VŠEOBECNÝ LEKÁR
Mudr. Katarína Zdarileková
Ordinačné hodiny:
PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK:
7,00 - 8,00 hod. Preventívne prehliadky, odbery
8,00 - 10,00 hod. Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00 hod. Kontroly a potvrdenia
po 12,30 do 13,30 hod.
Len objednaní pacienti a návštevy
UTOROK
9,00 - 10,00 hod. Objednaní pacienti a návštevy
10,00 - 12,00 hod. Akútne choroby a stavy
12,30 - 16,00 hod. Objednaní pacienti a pracujúci
pacienti

PIATOK
7,00 - 8,00 hod.
8,00 - 10,00 hod.
10,00 - 12,00 hod.

Preventívne prehliadky a odbery
Akútne choroby a stavy
Kontroly a potvrdenia

KVETINÁRSTVO- SUCHOKVET - Lenka Staňová
Otváracie hodiny
Utorok – Piatok: 9:00 – 11:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Sobota: 9:00 – 12:00 hod.
Kontakt: 0911/267 229
PZO, s.r.o. Výčapy Opatovce
Nahlasovanie poškodenej nádoby na separovaný odpad
zamestnancami PZO:
http://www.pzo.sk/poskodena-nadoba/
Dôležité telefónne čísla:
• Polícia: 112 (158)
• Požiarna ochrana: 112 (150)
• Záchranná služba:112 (155)
• Ohlasovňa požiarov: 037/65 20 424, 037/65 20 425
• Mestská polícia: 112 (159)
• Integrovaný záchranný systém: 112 (154)
Pohotovostné služby:
Pohotovostná lekárska služba:
• Stomatologická pohotovosť:
037/65 45 111, Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00
Sobota, Nedeľa, sviatok 8:00 – 13:00
• Pohotovosť pre dospelých:
037/69 42 229, Pondelok - Piatok: 16:00 – 22:00
Sobota – Nedeľa, sviatok: 7:00 – 22:00
• Pohotovosť pre deti a dorast:
037/654 52 94, Pondelok - Piatok: 16:00 – 22:00
Sobota – Nedeľa: 7:00 – 22:00
Sviatok 7:00 – 22:00
Elektrárne: ZSE - pohotovosť: 0800 111 567
Plynárne: SPP a.s. pohotovosť: 0850 111 727
Vodárne: ZsVaK - pohotovosť: 037/65 13 420
Kopírovanie a preberanie článkov je možné
len so súhlasom redakcie. Redakcia si vyhradzuje
právo príspevky krátiť a jazykovo upravovať.
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.
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