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„Ber od života, čo ti dal, radosť, bolesť, lásku, však život je len 
karneval, v ňom stokrát meníš masku.

William Shakespeare

O B E C N É   N O V I N Y   O B C E   M A L É   Z Á LU Ž I E
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SLOVO NA ÚVOD

  OBSAH

  Milí čitatelia,
rozlúčili sme sa so starým rokom a privítali sme rok 2021. Týmto Vám všetkým v mene obecného zastupiteľstva a 
zamestnancov obecného úradu, želám veľa zdravia, potrebujeme ho viac ako kedykoľvek predtým, veľa lásky od vašich 
najbližších, vzájomné porozumenie a veľa šťastia.
 S druhým číslom Občasníka 2020, by som sa chcela poďakovať ľuďom, najčastejším prispievateľom, ktorí sa zaslúžili o 
jeho pravidelné vydávanie. Sú nimi Viera Predanocyová, Ivan Matúška, Elena Líšková, Elena Zedníková, grafická úprava 
Vladimír Tomanka a vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí príležitostne prispievajú svojimi konzultáciami a radami do 
novín (napr. rod. Plesníková, p. p. Krajčovič.......), dúfame, že sa k nim pridajú aj ďalší.
 V minulom čísle Občasníka som sa vyjadrila, že máme za sebou náročné obdobie z pohľadu Covid-19. Nádejala som 
sa, že na toto obdobie už budeme len spomínať, ale žiaľ, nie. Situácia s respiračným ochorením koronavírus je vážna, i 
preto je nutné naďalej dodržiavať opatrenia, ako sú: prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, dodržiavanie odstupov 
– aspoň 2m, dezinfekcia rúk. V obci naďalej platí služba Nákup a donáška liekov do domu a osvedčil sa aj dávkovač 
dezinfekcie na autobusovej zastávke.
 Ministerstvo financií SR v októbri oznámilo, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí 
a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu MF SR. Obec žiadala na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Dotácie 
z Nitrianskeho samosprávneho kraja na kultúru a šport pre rok 2020 sme mali schválené, ale keďže epidemiologická 
situácia nebola priaznivá, dotáciu sme nezačali čerpať. O dotáciu na kultúru a šport sme požiadali i na rok 2021 a 

to konkrétne Kultúra – kino a Šport – pingpongový turnaj. Momentálne čerpáme 
dotáciu, ktorá nám bola schválená ešte v roku 2019 z Ministerstva financií na projekt 
Obnova zvonice v Malom Záluží. Kvôli počasiu je rekonštrukcia pozastavená a v prípade 
priaznivého počasia sa bude v nej pokračovať ďalej. Dokončenie Objektu garážovania 
požiarnych vozidiel je zásluhou Dobrovoľného hasičského zboru. Veľká vďaka patrí 
predsedovi Petrovi Novotnému, veliteľovi Patrikovi Krajčovičovi, výkonnému výboru DHZ, 
členom DHZ, že na dokončenie garáže použili vlastné finančné prostriedky a tak zmenili jej 
stav na funkčný. Táto pomoc obci je na nezaplatenie  a mňa veľmi teší, že sme fungujúca 
obec a jej združenia a občania sa dokážu spojiť pre dobrú vec. Nemám slov na opísanie 
vďaky, ktorú cítim a dovolím si tvrdiť, že môžeme byť dobrým príkladom pre ďalšie obce.
 Druhá etapa vypilovania konárov, ktoré zasahovali do elektronického vedenia 
sa konalo popri ceste smerom do Kapiniec. Nahromadená haluzina bude na jar 

zneškodnená.  
 V našej obci sa konali v roku 2020 dve testovania Atg testami na Covid-19. 
Prvé sa konalo 01. novembra 2020 od 7:00 do 22:00 hod. Testovanie bolo 
„dobrovoľné“. Zúčastnilo sa ho 180 ľudí a z toho boli štyria pozitívni, čo 
predstavovalo mieru pozitivity 2,22%. Negatívne otestovaní obdržali modrý 
certifikát, ktorého platnosť bola 2 týždne. Preukazovať sme sa ním mali 
na vyžiadanie, či už v banke, na pošte, v práci alebo pri bežnej policajnej 
prehliadke. Kvôli vysokej miere pozitivity nad 1% bola naša obec zaradená 
aj do druhého dobrovoľného kola testovania, ktoré sa konalo 21.novembra 
2020 od 8:00 do 20:00hod., na ktorom boli otestovaní, prioritne, len občania našej obce. Otestovaných bolo 75 ľudí 
a 0 pozitívnych. Občania s negatívnym výsledkom obdržali  opäť modrý certifikát, ale nemuseli sme sa ním nikde 
preukazovať. Finančné prostriedky vynaložené v prípade oboch testovaní nám boli ku koncu roka 2020 štátom 
preplatené.

Vynaložené náklady na testovanie 01. 11. 2021:
Dezinfekcia   128,88€
Ochranné pomôcky   180,78€
Dohody administrativa, dobrovoľník 300,00€
Strava      68,47€
Spolu    678,13€

Vynaložené náklady na testovanie 21. 11. 2021:
Označovací materiál   13,50€
Strava    66,25€
Spolu    79,75€
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Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. určuje 
- za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
- za overovateľov Ivana Plačku, Petra Novotného

B. schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v nasledovnom 
znení:
1.   Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, 
  schválenie návrhu programu schôdze
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.  S tanovisko hlavného kontrolóra obce k    
  záverečnému účtu obce Malé Zálužie za rok 2019
4.   Návrh záverečného účtu za rok 2019
5.   Správa z kontroly ukladacích uznesení Obecného  
  zastupiteľstva v Malom Záluží za rok 2019 
  a 1. polrok 2020 a poskytovania dotácií  
  v podmienkach obce v roku 2019
6.   Úprava rozpočtu
7.   Informácia starostky o vykonaných aktivitách od   
  posledného zastupiteľstva
8.   Prezentácia bytového domu v obci Malé Zálužie
9.   Rôzne
 -  Informácia o realizovanom projekte 
  „Kvetinová lúka“, Leader NSK
 -  Hasiči – vodovodná prípojka
 -  Verejné zhromaždenie
10.  Diskusia
11.  Záver

Uznesenie č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p.

konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli splnené.

R u š í - lepšie  je napísať  ako    z r u š u j e  
uznesenie č. 86 Návrh Všeobecného záväzného 
nariadenia Zákaz podomového predaja a výkup 
druhotných surovín v obci.

Uznesenie č. 89/2020
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
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 
účtu obce Malé Zálužie za rok 2019

Uznesenie č. 90/2020
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

Návrh záverečného účtu za rok 2019

Uznesenie č. 91/2020
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

Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného 
zastupiteľstva v Malom Záluží za rok 2019 a 1. polrok 
2020 a poskytovania dotácií v podmienkach obce v 
roku 2019

Uznesenie č. 92/2020
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 2020.

Uznesenie č. 93/2020
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 vykonaných aktivitách od 
posledného zastupiteľstva

Uznesenie č. 94/2020
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 i
Prezentáciu bytového domu v obci Malé Zálužie.
Rôzne
-  Informácia o realizovanom projekte 
 „Kvetinová lúka“, Leader NSK
-  Hasiči – vodovodná prípojka
-  Verejné zhromaždenie

Uznesenie č. 95/2020
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

UZNESENIA OZ ZA 2. POLROK 2020 A.  Informácia o stave na realizovanom projekte  
 „Kvetinová lúka“, a o programe Leader NSK,   
 vybudovanie vodovodnej prípojky. 

s c h v a ľ u j e

B.  termín 26. 09.2020 o 17,00hod. verejného  
 zhromaždenia obyvateľov obce Malé Zálužie 

Uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p.

A. určuje 
-  za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
-  za overovateľov Denisu Majdanovú, 
 Patrika Krajčoviča

B. schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v nasledovnom 
znení:
1.   Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti,  
  schválenie návrhu programu schôdze
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
  obce Malé Zálužie na I. polrok 2021
4.   Správa z kontroly pokladne za vybrané mesiace  
  roku 2020 so zameraním na hospodárnosť  
  a účelnosť drobných výdavkov a kontrola faktúr  
  okrem pravidelných /plyn, voda, elektrina, odvoz  
  smetí za 1. polrok 2020/
5.   Schválenie návrhu VZN č. 02/2020 o poskytovaní  
  opatrovateľskej služby o úhradách za  
  opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým  
  pobytom na území obce Malé Zálužie
6.   Schválenie návrhu VZN č. 03/2020 o ustanovení  
  činností, ktoré sú na území obce Malé Zálužie  
  zakázané, alebo obmedzené
7.   Úprava rozpočtu
8.   Aktualizácia Programu hospodárskeho  
  a sociálneho rozvoja obce Malé Zálužie na roky  
  2021 až 2027
9.   Návrh na schválenie zámeru odpredaja obecného  
  pozemku z parcely reg. C 137/2 vo výmere 25m2  
  pričlenením k pozemkom reg. C 133/3 a 132/1  
  a vo výmere 31m2 pričlenením k pozemkom reg.  
  C 133/4 a 133/3 v zmysle žiadosti p. Minárčinyovej
10.  Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov  
  vo výmere 74m2 z parcely reg. C 188/6 – vlastník  
  p. Sako a reg. C 137/2, reg. C 246/2 – vlastníkom  
  obec Malé Zálužie
11.  Schválenie príspevku na Mikuláša v hodnote 6€/1  
  dieťa
12.  Kuchynský odpad od 01.01.2021

13.  Celoplošné testovanie obyvateľov na Covid 19 –  
  informácia o výdavkoch
14.  Rôzne
  - vyhodnotenie dotazníkov od občanov,
  - obnova zvonice v Malom Záluží,
  - informácia o zrealizovaných projektoch: 
„Kvetinová lúka“ s finančnou podporou ZSE, 
rekonštrukcia detského ihriska s finančnou podporou 
od NSK v programe Leader, bulletin o obci „Život náš 
každodenný“ s finančnou podporou od NSK – dotácia 
na kultúru - realizované pod občianskym združením 
„Labuť“,
  - Hasiči – vodovodná prípojka,
  - stavanie živého stromčeka,
  - informácia o zlom technickom stave Domu  
   smútku,
  - informácia o zlom technickom stave zvonov  
   v zvonici.
15. Diskusia
16. Záver      
  
Uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p.

konštatuje,

že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli splnené.

Uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p.

s ch v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Malé Zálužie na I. polrok 2021

Uznesenie č. 99/2020
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

Správu z kontroly pokladne za vybrané mesiace 
roku 2020 so zameraním na hospodárnosť a 
účelnosť drobných výdavkov a kontrola faktúr okrem 
pravidelných /plyn, voda, elektrina, odvoz smetí za 1. 
polrok 2020/

Uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z.n.p.

s ch v a ľ u j e
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Návrh VZN č. 02/2020 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby o úhradách za opatrovateľskú službu pre 
občanov s trvalým pobytom na území obce Malé 
Zálužie v znení, ako bol zverejnený

Uznesenie č. 101/2020
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
Návrh VZN č. 03/2020 o ustanovení činností, ktoré 
sú na území obce Malé Zálužie zakázané, alebo 
obmedzené 

Uznesenie č. 102/2020
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 podľa predbežného plnenia.

Uznesenie č. 103/2020
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 o Aktualizácii Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Malé Zálužie na roky 2021 až 
2027

Uznesenie č. 104/2020
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 odpredaja obecného pozemku, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nasledovne: 
z parcely reg. C 137/2 vo výmere 25m2 pričlenením 
k pozemkom reg. C 133/3 a 132/1 a vo výmere 31m2 
pričlenením k pozemkom reg. C 133/4 a 133/3 v 
zmysle žiadosti p. Minárčinyovej, pričom náklady 
spojené s týmto procesom bude financovať 
p. Minárčinyová

Uznesenie č. 105/2020
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 zámeny pozemkov vo výmere 74m2 z parcely 
reg. C 188/6 – vlastník p. Sako a reg. C 137/2, reg. C 
246/2 – vlastníkom obec Malé Zálužie, pričom náklady 
so zámenou bude znášať obec Malé Zálužie

Uznesenie č. 106/2020
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 Mikuláša v hodnote 6€/1 dieťa

Uznesenie č. 107/2020
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
tému zberu rozložiteľného biologického kuchynského 
odpadu od 01.01.2021

Uznesenie č. 108/2020
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 o nákladoch vynaložených na celoplošné 
testovanie prvého aj druhého kola v našej obci.
 - vyhodnotenie dotazníkov od občanov
 - obnova zvonice v Malom Záluží
 - informácia o zrealizovaných projektoch: 
„Kvetinová lúka“ s finančnou podporou ZSE, 
rekonštrukcia detského ihriska s finančnou podporou 
od NSK v programe Leader, bulletin o obci „Život náš 
každodenný“ s finančnou podporou od NSK – dotácia 
na kultúru - realizované pod občianskym združením 
„Labuť“,
 - Hasiči – vodovodná prípojka,
 - stavanie živého stromčeka,
 - informácia o zlom technickom stave Domu  
  smútku,
 - informácia o zlom technickom stave zvonov  
  v zvonici.

Uznesenie č. 109/2020
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
 - vyhodnotenie dotazníkov od občanov,
 - obnova zvonice v Malom Záluží,
 - informácia o zrealizovaných projektoch: 
„Kvetinová lúka“ s finančnou podporou ZSE, 
rekonštrukcia detského ihriska s finančnou podporou 
od NSK v programe Leader, bulletin o obci „Život náš 
každodenný“ s finančnou podporou od NSK – dotácia 
na kultúru – realizované občianskym združením 
„Labuť“
 - Hasiči – vodovodná prípojka,

 - stavanie živého stromčeka,
 - informácia o zlom technickom stave  
  Domu smútku,
 - informácia o zlom technickom stave zvonov  
  v zvonici.

Uznesenie č. 110/2020
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 
odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 
jedného mesačného platu.

Uznesenie č. 111/2020
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 
odmenu pre starostku vo výške navýšenie platu za 
mesiac december 2020 o 30%, čo činí cca. 300€.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI

Terénnu sociálnu prácu sme chceli v obci zaviesť 
už skôr, ale problém bol obsadiť pracovnú pozíciu 
opatrovateľky spoľahlivou zodpovednou osobou. 
Tento problém je už vyriešený ale prišiel ďalší. 
I napriek tomu, že o túto službu mali občania 
záujem už v minulosti, i napriek tomu, že aj veľká 
väčšina opýtaných v dotazníku bola za zriadenie 
tejto služby, i napriek tomu, že boli otázky priamo 
na úrad, či bude táto služba zriadená, sa zdá, že 
niet koho opatrovať. Dovoľte mi preto priblížiť 
podrobnejšie informácie o tejto pomoci.
Služba bude dotovaná z národného projektu 
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej 
opatrovateľskej služby NP TOS/02/2020. 
To znamená, že mzdu bude vyplácať 
Implementačná agentúra cca 730€ v hrubom 
mesačne a sumu cca 40€ bude vyplácať obec. 
Opatrovateľkou bude Marika Chovancová, 
obyvateľka našej obce. Náplň opatrovateľky 
bude dohodnutá v zmluve. Občan môže žiadať 
opatrovateľskú službu, napr. na 2h denne, 8h 
denne, 4h denne, je to len na dohode, tak ako je 
na dohode aj náplň opatrovateľky.

Komu je určená opatrovateľská služba:
Opatrovateľská služba je sociálna služba 

poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a)  ma trvalý pobyt na území Obce Malé Zálužie,  
  alebo Kapiniec;
b)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej  
  stupeň odkázanosti je najmenej stupeň II.  
  podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych  
  službách; 
c)  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,  
  úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a  
  základných sociálnych aktivitách podľa prílohy  
  č. 4 k zákonu o sociálnych službách.

Koľko sa dopláca za opatrovateľskú službu:
V čase zapojenia sa obce do spolufinancovaných 
projektov, sa výška úhrady stanovuje na 1,50€ 
(slovom jedno euro 50/100) za jednu hodinu 
poskytovanej opatrovateľskej služby. Suma úhrady 
bude dohodnutá v zmluve s klientom.

Čo musím splniť, aby mi bola táto služba 
poskytnutá:
Opatrovateľská služba je poskytovaná občanovi na 
základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu a posudku o odkázanosti. 
Občanovi, ktorý si podá žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu obci Malé Zálužie, 
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následne obec dá vypracovať posudkovému 
lekárovi lekársky posudok a sociálny pracovník 
musí vypracovať sociálny posudok, na základe 
ktorého je vypracovaný posudok o odkázanosti. 
Jedna kópia sa zasiela občanovi a zároveň sa 
vypracuje rozhodnutie o odkázanosti tiež v kópii 
občanovi.

Komu nie je určená opatrovateľská služba:
Osobe:
a)  ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna  
  služba; 
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej  
  sa poskytuje finančný príspevok na opatrovanie  
  podľa osobitného predpisu s výnimkou, ak  
  sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná  
  starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo  

  ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba, alebo  
  ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu  
  najviac osem hodín mesačne;
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na  
  osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu; 
d)  ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z  
  nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení  
  touto nákazou

Po aplikovaní opatrovateľskej služby do 
praxe budeme Všeobecne záväzné nariadenie 
rozširovať o odľahčovaciu službu, o ktorú 
majú ľudia už teraz záujem. Odľahčovacia 
služba bude určená práve pre tú skupinu 
ľudí, ktorá opatruje v tejto dobe už osobu a za 
opatrovanie poberá finančný príspevok. Tak, 
plán by bol, ale dôležité je začať.....

Sčítanie domov a bytov – od 01. júna 
2020 do 12. februára 2021

V obci sa už pár mesiacov koná sčítanie domov 
a bytov a to konkrétne od 01. júna 2020. Doba 
sčítania trvá do 12. februára 2021. Realizuje sa 
podľa nového konceptu založeného na využití 
existujúcich  dátových zdrojov (register adries, 
Kataster nehnuteľností, Zoznam stavieb, daňová 
evidencia, stavebné povolenia, kolaudačné 
rozhodnutia..........)  a znížení administratívnej 
záťaže obyvateľov. 
Sčítanie prebieha bez účasti obyvateľov. 
Uskutočňuje sa výlučne elektronickou formou, 

pomocou Elektronického systému pre sčítanie 
domov a bytov.
Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci 
poverené osoby. V našom prípade je ňou 
Zuzana Zábražná. Úlohou poverenej osoby je 
úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch 
v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie 
domov a bytov.
Výsledkom bude databáza sčítaných domov 
a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a 
domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria 
základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu 
údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o 
obyvateľoch a domácnostiach.

Sčítanie obyvateľov – od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára 
majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. 
Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto 
má v Slovenskej republike trvalý, prechodný 
alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň 
rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na 
území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý 
nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť 
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  
Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, 
jednoducho a bezpečne.
Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.
sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo 
prostredníctvo sčítacieho asistenta.
 Sčítacím asistentom bude Zuzana Zábražná, 

ktorá bude zároveň pôsobiť aj ako mobilný asistent. 
Pre občanov, ktorí sa chcú sčítať na obecnom úrade 
sú vyhradené nasledovné hodiny a dni:
....................................... Imobilní občania, ľudia 
zdravotne znevýhodnení majú možnosť požiadať 
sčítacieho asistenta o sčítanie v mieste trvalého 
bydliska. Záujem treba nahlásiť telefonicky na 
obecnom úrade v Malom Záluží.
 Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom 
formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu 
okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. 
decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre 
lepšiu budúcnosť.
Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, 
jednoducho a bezpečne.
Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo 
cez mobilnú aplikáciu.

Dotazníky boli distribuované do každej domácnosti 
a občania mali možnosť vyplniť aj elektronický 
dotazník, ktorý obdržali vo svojich e-mailových 
schránkach. Odpovedí prišlo elektronicky 42 a 
fyzicky vyplnených 14 dotazníkov, ktoré boli 
elektronicky spracované.

Otázka č. 1 – odpoveď: muž - 26, žena – 30

Otázka č. 2 – vek: 65 a viac – 15 odpovedí
   50 – 64r – 15 odpovedí
   40 – 49r – 13 odpovedí 
   30 – 39r  - 11 odpovedí
   20 – 29r –   4 odpovede

Otázka č. 3 - Ako hodnotíte rozvoj a 
napredovanie obce za posledných 5 rokov?
   Pozitívne – 28 odpovedí
   Neviem posúdiť – 22 odpovedí
   Negatívne – 6 odpovedí

Otázka č. 4 - Ako ste spokojní s Vašou obcou, 
kde žijete, pracujete?
   Skôr pozitívne – 49 odpovedí
   Skôr negatívne – 7 odpovedí

Otázka č. 5 - Aký je Váš najobľúbenejší spôsob 
trávenia voľného času?
- V odpovediach sa opakovalo záhrada, 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
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prechádzky, pobyt vonku s deťmi, relax s ľuďmi 
v komunite, s deťmi na ihrisku, a aj voľný čas s 
vyloženými nohami radi trávime

Otázka č. 6 - Uveďte aký šport preferujete?
- V odpovediach sa najviac opakovalo turistika, 
tenis, beh, chôdza, cyklistika, plávanie, hokej, 
fitness, prechádzky, futbal, pingpong, žiadny šport

Otázka č. 7 - Ako ste spokojní s 
informovanosťou o činnosti obecného úradu 
v obci?  
  Spokojný – 43
  Nespokojný – 1
  Nezaujíma ma to – 1
  Priemerne spokojný – 11

Otázka č. 8 - Akým najčastejším spôsobom 
sa k vám dostávajú informácie o činnosti 
obecného úradu v obci?
  SMS – 19
  Fb skupina – 16
  Obecný rozhlas – 10
  Webová stránka obce – 8
  Od spoluobčanov – 3

Otázka č. 9 - Zhodnoťte kvalitu životného 
prostredia v obci, známka od 1 do 3, pričom 
1= najlepšie
         1              2              3
verejné plochy na oddych    17           33             6
starostlivosť o verejné plochy     21           32              3
čistota a vzhľad obce    26           27             3
kvalita ovzdušia     25           22             9
miera hlučnosti     25           22             9

Otázka č. 10 - Čo je najväčším problémom 
obce?
              počet odpovedí
nekvalitná cestná infraštruktúra 28
nedostatok možnosti trávenia voľného času      12 
chýbajúca kanalizácia                28
stav športových a detských ihrísk                6
protipovodňové opatrenie na dolnom konci      16

Otázka č. 11 - Privítali by ste v obci výstavbu 
bytového domu s 12 bytovými jednotkami na 
parcele pri potoku pred dolným cintorínom?
áno – 33 odpovedí
nie – 23 odpovedí

Otázka č. 12 - Ste ochotní zapojiť sa do diania 
v obci?
áno – 38 odpovedí
nie – 18 odpovedí

Otázka č. 13 - Ak áno, akým spôsobom?
úprava verejných priestranstiev, práca s mládežou 
a deťmi, odborná pomoc samospráve /ekonomika, 
výsadby zelene, Obecná kronika, Úprava verejných 
priestorov, kultúra a publikačná činnosť 

Otázka č. 14 - Privítali by ste v obci službu 
„Terénna a sociálna práca pre seniorov“?
áno – 50 odpovedí
nie – 6 odpovedí

Otázka č. 15 - Viete o skutočnosti, že od 
01.01.2021 je povinnosťou samosprávy 
(obce) zabezpečiť triedenie a zber 
kuchynského biologicky rozložiteľného 
odpadu

áno – 43 odpovedí
nie –  12 odpovedí
zdržali sa - 1

Otázka č. 16 - Ste ochotní si zriadiť vlastné 
kompostovisko /nie sú uvedené žiadne 
parametre/, aby sme/ste predišli zvýšeniu 
poplatku za odpad? Pričom o zriadení 
kompostoviska predložíte čestné vyhlásenie, 
následne obecný úrad skontroluje jeho 
existenciu
áno – 45
nie – 10
zdržali sa - 1

Otázka č. 17 - Ste ochotní si radšej zakúpiť 
kompostér (cca.25Eur), aby sme/ste predišli 
k zvýšeniu poplatku za odpad?
áno – 29
nie – 26

Otázka č. 18 - Ste ochotní priplatiť si za 
pravidelný triedený zber kuchynského 
biologického rozložiteľného odpadu?
áno – 15
nie – 40

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 01.01.2021

Od 01.01.2021 je povinnosť pre samosprávy (obce) 
vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber 
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. 
V domácnostiach a na záhradách vzniká veľké 
množstvo odpadov. Z hľadiska ochrany životného 
prostredia, zdravia ľudí a zvierat, ale aj zníženia 
finančných nákladov na odpadové hospodárstvo 
je najlepšie biologické odpady zbierať samostatne. 
Podiel biologicky rozložiteľného odpadu v 
komunálnom odpade predstavuje viac ako 40%, 
čo je neprimerane zbytočne veľká finančná záťaž 
pre každého z nás, nakoľko sa tento odpad môže 
spracovať kompostovaním.

Naša obec bude postupovať podľa jedinej výnimky, 
ktorú zákon stanovuje, kedy sa osobitný systém 
nemusí zaviesť. Jediná možnosť je, že obec 
preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje 
odpad vo svojich domácich kompostoviskách 
a to nasledovne:

a)  domácnosť si vytvorí vlastné komposto- 
  visko a obci predloží čestné prehlásenie,  
  že kuchynský odpad kompostuje v svojich  
  domácich podmienkach, alebo
b) si zakúpi kompostér od obce a následne  
  podpíše toto čestné prehlásenie.

Podmienkou tohto kompostovania kuchynského 
biologicky rozložiteľného odpadu je, že obec 
zníži množstvo vytriedeného komunálneho 
odpadu. To, na akej úrovni sa nám darí úlohu 
kompostovania vykonávať, si preveríme analýzou 
komunálneho odpadu na prelome mesiacov jún – 
júl 2021.

Momentálne sme v prechodnom období, ktoré trvá 
do 01.07.2021. Občania, ktorí si od obce objednali 
kompostéry, budú informovaní o jeho cene a 
termíne jeho prevzatia. Občania, ktorí si vytvorili 
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preto vyhrávala hudba v káričke u Mikuláša a nie 
v obecnom rozhlase, tak, ako to bolo zvykom po 
minulé roky. Niektoré deti boli v karanténe, ale aj 
tak vynaliezavé mamičky a babky si našli spôsob, 
ako sa s Mikulášom spojiť a to prostredníctvom 
online prenosu vo svojich mobiloch. Iní zase o tom 
dali vedieť prostredníctvom vyveseného oznamu 
o karanténe na bráne. I napriek všetkému sme 
radi, že sme v deťoch vykúzlili úsmev a potešili ich 
sladkými balíčkami. Opäť malí umelci nakreslili 
pre Mikuláša krásne obrázky, ktoré odovzdal pani 
starostke a tá ich vyvesila na tabuľu pri autobusovej 
zastávke, aby ich všetci mohli obdivovať. 
Už teraz sa tešíme na sv. Mikuláša na budúci rok.

Občianske združenie 
„Labuť“ 

Naša aktivita bola i v druhom 
polroku 2020 zabrzdená 
opatreniami, ktoré sa týkali 

okolo koronavírusu, ale aj tak sa môžeme pochváliť 
viacerými projektmi, ktoré sa podarilo uskutočniť 
napriek neľahkej situácii.

V lete sa podarilo uskutočniť prvú ukážkovú lekciu 
Nordic walkingu s certifikovanou inštruktorkou a 
fyzioterapeutkou Silviou Žbodákovou. Zúčastnilo 
sa 14 účastníkov. Cieľom hodiny bolo spoznať 
zdravotné a športové benefity, ktoré toto 

cvičenie ponúka a prakticky si vyskúšať chôdzu s 
palicami. Lekcia mala úspech, ale jej pokračovanie 
stroskotalo na počte ľudí. K tomu, aby lektorka 
viedla hodinu, bolo nutné, aby sa prihlásilo 
aspoň desať účastníkov. Prihlásilo sa „len“ 8. I 
preto hľadáme na rok 2021 ďalšie možnosti, ako s 
lekciami pokračovať.
Dlho sme čakali na vyjadrenie z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, od ktorého sme žiadali 
dotáciu na podporu kultúry. Odpoveď prišla v 
septembri, že nám schválili dotáciu vo výške 
500,00€ a naozaj sme sa potešili, že budeme mať 
finančné prostriedky na vydanie Bulletinu „Život 
náš každodenný“. Dotáciu sme použili, vyúčtovali 
a následne nám prišla refundácia. 

domáce kompostoviská, na úrad predložili čestné 
prehlásenia. Tí, ktorí na obecný úrad nepredložili 
čestné prehlásenia budú upovedomení oznamom 
v schránke, alebo telefonicky.

 

Na záver dodávam, že nič sa na doterajšom zbere 
odpadu v našej obci nemení. To znamená, že v obci 
funguje naďalej zber hnedej, žltej, čiernej smetnej 

nádoby podľa harmonogramu, ktorý sa nachádza 
aj na konci tohto Občasníka. Podľa harmonogramu 
vývozu odpadu pôjdeme tento rok aj v prípade 
zberu veľkoobjemového odpadu a o termínoch 
zberu nebezpečného a elektro odpadu vás budeme 
v predstihu informovať, to platí  aj pre zber 
mäkkého a tvrdého záhradného odpadu. Naďalej 
je za obecným úradom je umiestnená 
modrá smetná nádoba na zber použitých 
olejov a tukov. Využívať môžete kontajnery na 
sklo pri obecnom úrade a pri dolnom cintoríne. 
Ak vyhadzujete väčšie kusy skla, odporúčam ich 
doma rozbiť a nenechávať vedľa kontajnerov a 
takisto nenechávajte za obecným úradom žiadne 
smeti! Momentálne tu zhromažďujeme len železo, 
ktoré zbierame našim chlapcom z DHZO, tí si ho 
neskôr odovzdajú do zberu.

Kultúrno-spoločenské podujatia v našej obci v 2. polroku 2020

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI za 1.polrok 2020Letné kino 2020
Po opekačke sme stihli zorganizovať akciu letné 
kino. Konala sa 01. augusta a premietali sa dva 
filmy. Rozprávka Maznáčikovia o 20:15hod. a 
thriller V pasti o 22:15hod. Akcia to bola príjemná, 
mali sme krásne počasie a po dlhšom čase sme sa 
mohli stretnúť, porozprávať, zabaviť. Záujem o 
akciu v porovnaní s rokom 2019 bol o dosť väčší, čo 
nás veľmi teší. I preto sa nebráníme v spolupráci 
vo forme prípadného tipu na rozprávku, či druhý 
film…., alebo akýmsi vylepšeniam tejto akcie.

Mikuláš 2020
Dňa 05. decembra 2020 zavítal opäť do našej obce 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Tohtoročná akcia 
bola poznačená viacerými udalosťami. Jednou 
z nich boli aj opatrenia, ktoré museli akceptovať 

aj Mikuláš s čertom a anjelom a to tak, že museli 
mať rúška. Bola poznačená aj smutnou udalosťou 
v našej obci, a to stratou Petra Karvaya, ktorý 
bol dlhé roky  Mikulášovým pomocníkom – 
nezameniteľným, nezabudnuteľným čertom. Aj 
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Ďalším úspešným projektom je projekt „Zelená 
má zelenú“. Opäť sme dlhšie čakali na podpis 
zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom, aby 
sme si boli istí, že môžeme dotáciu z programu 
Leader Nsk 2020 v hodnote 2940,00€ čerpať. 
Akonáhle sme mali informáciu, že áno, tak sme 
sa pustili do nákupu všetkého potrebného. Keďže 
realizácia projektu sa blížila k zime, tak sme 
zakúpené prvky už na detské ihrisko neosádzali, 
skôr sme pracovali na nevyhnutnom.  A to bolo: 
vysadenie cypruštekov, smrekov, gaštanov, katálp, 
trávy, a vyplnenie miesta pod hracou vežou 
riečnym štrkom. Na jar pribudnú  postupne na 
detské ihrisko: lavičky, odpadkové koše, drevené 
zatvárateľné pieskovisko, drevený domček, 
dažďové sudy na polievanie drevín. V pláne 
je aj vymaľovať hraciu vežu a plot. Zakúpené 
boli aj 3 kusy ohniskových lavičiek. Ak to budú 
epidemiologické opatrenia dovoľovať, tak v 
budúcnosti o spoluprácu pri osádzaní nových 

prvkov poprosíme aj Vás – občanov.
S realizáciou projektu „Kvetinová lúka“ sme 
pokročili. Priestor na karačke, resp. jednu polovicu 
tohto priestoru, sme vyčistili bágrom, zbavili 
náletových drevín, navozilo sa okolo 50m3 hliny 
a jedno auto kompostu, priestor zrovnali, nakoľko 
tam boli nerovnosti. Neskôr pôdu rozorali, vyčistili 
čiastočne od kameniva. Vysiali sme trávičku, 
vybudovali ohnisko, vysadili dreviny a popínavé 
rastliny. Na jar nás čaká ďalší proces, a to opätovné 
zoranie pôdy a výsev kvetinovej lúky. 
Všetky projekty sú zväčša postavené na princípe 
refundácie. To znamená, že najprv musíme 
projekt zrealizovať, zaplatiť a až potom si žiadať 
o financie naspäť. V prípade nášho občianskeho 
združenia je tento proces veľmi komplikovaný a 
dosť ťažko zrealizovateľný, keďže nám nikto nedá 
pôžičku a taktiež z členského príspevku to nie je 
možné utiahnuť. Hľadáme spôsoby, ako vôbec 
projekt zrealizovať, a preto ďakujeme Miroslavovi 
Talapkovi za finančnú výpomoc a všetkým našim 
členom, že sú našimi členmi a svojim členstvom 
prispievajú k zveľaďovaniu našej obce.

Všetky projekty, ktoré sa podarilo uskutočniť v 
roku 2020 sú dielom spolupráce občanov a to 
konkrétne:
Lekcia Nordic walking
organizátor: Janka Vargová

Bulletin „Život náš každodenný“
spracovanie: Viera Predanocyová, Elena Zedníková
prispeli: Anna a Viliam Plesníkoví, Emil Fuska, 
Mahuliena Sochorová, Helena Bilová, Emília 
Strihová, Janette Žitnayová, Bohumil Krajčovič, 
Alžbeta Proksová, Anna Mosná, Katarína 
Ševčíková, Miloslav Kulišek

Projekt „Zelená má zelenú“
zrealizovali: Zuzana Zábražná, Jaroslav Bojda, 
Blanka Bilová, Miroslava Srogončíková

Projekt „Kvetinová lúka“
zrealizovali: Zuzana Zábražná, Jaroslav Bojda, 
Blanka Bilová, Miroslava Srogončíková

V prípade, ak by ste sa chceli stať členom 
občianskeho združenia „Labuť“ kontaktujte 
obecný úrad.
                                           Veronika Kubíková
                                                   podpredsedkyňa

1

ŽIVOT NÁŠ KAŽDODENNÝ

ŽIVOT NÁŠ KAŽDODENNÝ

Obrázky zo života obce Malé Zálužie 
v 20. storočí

Rok 2020 bol pre nás všetkých ťažkým a zložitým, 
nakoľko nás prenasleduje Covid-19, čo je veľmi 
nepríjemná choroba hlavne pre tých, čo ju 
prekonali a prežili.
Dúfame, že máme pred sebou ďalšie mesiace, 
ktoré budú radostnejšie a čakáme na teplé slnečné 
lúče, ktoré nás všetkých zohrejú a budeme sa môcť 
aj naďalej stretávať a usmievať sa.
V januári 24. až 26. v roku 2020 odišli niektorí 
naši seniori, členovia JD, spolu so seniormi z 
Nitry na trojdňový výlet do Tatranskej Lomnice a 
na Hrebienok, kde sme si mali možnosť pozrieť 
výstavu Ľadových sóch, ktoré vytvorili šikovné 
ruky umelcov. Slniečko hrialo a bolo zaujímavé 
prejsť sa po vyšliapaných snehových chodníkoch. 
Odchádzali sme z Nitry vlakom do Leopoldova 
a odtiaľ do Popradu a vláčikom do Tatranskej 
Lomnice. Ubytovali sme sa v hoteli Morava, kde 
nás čakala izba a pekný výhľad na zasnežené 
kopce.

Navštívili sme múzeum Poliankovo v Tatranskej 
Polianke, kde nám premietli film o histórii Tatier.
Kúpeľnú liečbu na päť dní v Piešťanoch v máji 
absolvovali dvaja naši členovia JD. V auguste 

kúpele Dudince navštívili dve osoby. Ďalšia ponuka 
kúpeľov bola v decembri, ale už sa 
nemohlo cestovať z dôvodu epidémie. Začiatkom 
apríla sme začali vyberať od našich členov JD 
členský príspevok tri eurá na osobu. Chodili sme 
po domácnostiach našich členov - pán Sedlák  a 
Líšková a vyberali sme členské. Časť členského sa 
musí odvádzať na Okresnú Jednotu dôchodcov v 
Nitre, čo sa aj uskutočnilo. Dňa 3.septembra sme 
boli pozvaní na športové hry do Lužianok, kde sa 
hral Petang. Zúčastnili sa ho štyria naši členovia. 
No nemali sme šťastie vyhrať, a tak sme dostali 
iba Ďakovný list. V októbri sme už nemohli robiť 
výstavu ovocia zeleniny a kvetov a potešiť sa z 
krásnej úrody, tak ako to robíme každoročne, 
ale dúfame, že tento rok by sa to mohlo podariť. 
Taktiež sme nemohli pozdraviť našich jubilantov 
pri ich životných výročiach -  Úcta k starším. A 
nakoniec sme si nemohli posedieť pri vianočnom 
stromčeku a vypočuť si pekné koledy a spoločne si 
zaspievať.
Toľko z našej činnosti JD.
      
                         Líšková Elena
                      predsedníčka JD v M. Záluží

 Jednota dôchodcov Malé Zálužie
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Dobrovoľná požiarna ochrana obce Malé Zálužie informuje

Druhý polrok 2020 poznačila činnosť nášho zboru 
pandémia Covid-19, tak ako aj životy väčšiny nás. Aj 
keď bola situácia komplikovanejšia, zbor pokračoval 
vo svojich úlohách ďalej. Obmedzovaní sme boli najmä 
maximálnym počtom členov a používaním ochranných 
pomôcok a dezinfekcie na jednotlivých našich 
stretnutiach. Údržba techniky prebiehala jeden krát 
za mesiac, ostatné činnosti podľa potreby zboru alebo 
obce. 
V júli pozostávala činnosť zboru vo vyčistení priepuste 
pri novej hasičskej zbrojnici, ktorá bola zanesená 
blatom a nánosmi. Toto čistenie vykonali členovia 
Dušan Drietomský a Patrik Krajčovič s technikou CAS 
8 PV3S. Ďalej sme na našej hasičskej zbrojnici privítali 
deti z našej obce, ktoré sa zúčastnili letného tábora 
organizovaný občianskym združením „Labuť“. Ukázali 
sme im zbrojnicu, techniku a vecné prostriedky. 
Pripravili sme pre nich program na dopoludnie. Program 
zabezpečovali členovia Karol Bila, Viktória Kuchariková a 
Patrik Krajčovič.
V auguste sme asistovali pri radostnej udalosti. 
Bola to svadba nášho hasiča Mareka Černého a jeho 
nastávajúcej manželky Simonky  v Alekšinciach. Do 
spoločného života sme im za zvuku hasičskej sirény  
odovzdali blahoželania od všetkých členov DHZ Malé 
Zálužie. 
V auguste sme sa zúčastnili aj nočnej súťaže v 
hasičskom športe v obci Vinodol , kde sme si vybojovali 
krásne druhé miesto v kategórii požiarny útok hasičskou 
striekačkou PS 12-klasik. Družstvo v zložení: Tomáš Bila, 
Marek Černý, Martin Ondrášek,  Lukáš Mareček , Martin 
Šooš, Ivan Gríč , Juraj Striha  a Patrik Krajčovič  vykonalo 
dva výborné požiarne útoky. Na súťaž nás prišli podporiť 
Ivan Matúška a Karol Bila. 
V septembri sa súťažné družstvo v zložení: Peter 
Novotný, Jozef Krčmár, Marek Černý, Juraj Juššík a Juraj 
Striha zúčastnili hasičskej súťaže s vozidlami CAS 15 
Iveco Daily v obci Veľké Ripňany. Zúčastnení si porovnali 
a precvičili zručnosti práce s hasičskou technikou. Súťaž 
poslúžila aj na spoznanie susedných hasičských zborov. 
Podporiť ich bol náš člen Jozef Alchus.
V októbri sme vďaka zhoršujúcej sa situácii s pandémiou 
Covid-19 zúčastňovali na dezinfekcii našej obce. 
Dezinfikované bolo aj odberné miesto pri testovaní 

obyvateľov obci.  Zúčastnení členovia: Peter Novotný, 
Jozef Krčmár, Martin Ondrášek, Martin Šooš, Ivan Gríč, 
Tomáš Bila, Lukáš Mareček, Marek Černý s technikou 
CAS 15 Iveco Daily.         
V novembri sme sa naďalej  zúčastňovali dezinfekcie 
obce počas obidvoch kôl celoplošného testovania SR. 
Dezinfekciu vykonávali: Peter Novotný ,Martin Šooš, 
Juraj Juššík, Marek Černý, Tomáš Bila, Karol Bila, Ivan 
Gríč, Lukáš Mareček a Patrik Krajčovič. Použitá bola 
technika CAS 15 Iveco Daily.
V decembri bola poskytnutá technická pomoc SRZ 
Rada Žilina pri zapadnutom nákladnom vozidle, 
ktoré prevážalo živé ryby. Vozidlo bolo vyslobodené 
automobilovou technikou PV3S. Zásahu sa zúčastnil 
Peter Novotný. 
Celkovo za rok 2020 bolo vykonaných 17 výjazdov 
jednotky. Počas roka 2020 sme v rámci výjazdov, 
kondičných jázd, výcvikov a pre potreby obce najazdil 
466 kilometrov vozidlom CAS 15 Iveco Daily a 208 
kilometrov vozidlom CAS 8 PV3S.
Výbor DHZ poveril predsedu Petra Novotného úlohou, 
preveriť možnosť spolufinancovania časti novej 
hasičskej zbrojnice z iných zdrojov. Peniaze boli získané 
z predaja nadbytočného majetku DHZ. Starostka a 
obecné zastupiteľstvo túto možnosť  dostavby objektu 
novej zbrojnice prijali. Prakticky všetci členovia sa ďalej 
zúčastňovali prác pri výstavbe zbrojnice. Asistovali pri 
výkope, osadení a zakopaní prípojky vody. V zbrojnici 
bol zrealizovaný rozvod vody, na ktorom mal zásluhu 
najmä Jozef Alchus. Následne boli členmi vykonané 
prípravné práce pred omietkami. Boli sme podľa 
potreby nápomocní pri realizáciách stavebných činností 
firmami. V spolupráci so starostkou obce  Veronikou 
Kubíkovou bolo priebežne zabezpečované materiálne 
vybavenie, vecné prostriedky, ako aj PHM pre DHZO.  
Predseda DHZ Peter Novotný s členmi Jozef Krčmár a 
Marek Černý zabezpečovali administratívne činnosti a 
následne dovoz poľnej kuchyne z prebytočných zásob 
ministerstva obrany. V priebehu druhého polroka bol 
predsedom DHZ spracovávaný projekt žiadosti-výzvy 
Nitrianskeho samosprávneho kraja LEADER 2020. 
Projekt bol realizovaný prostredníctvom Mikroregiónu 
MAS Radošinka. Realizáciou projektu „Pomoc za 
každého počasia“ bol zadovážený záchranársky stan 

COMFY-25 od firmy Gumotex . 
V závere by som chcel poďakovať za výbornú spoluprácu 
starostke obce Malé Zálužie Veronike Kubíkovej a 
starostke obce Kapince Margite Tabačekovej. Zároveň  
ďakujem aj ostatným nemenovaným spoluobčanom, 
ktorí nám akokoľvek pomáhali pri plnení úloh v 
prospech našej obce.

A teraz niečo z požiarnej prevencie.
Prežívame zimné vykurovacie obdobie, ktoré je 
poznačené rôznorodým zimným počasím. Jedným 
zo stálych nebezpečenstiev ohľade požiarov v tomto 
období je aj zlý technický stav komínov. Zo štatistiky v 
roku 2019 vidíme, že poruchou, nevyhovujúcim stavom 
vykurovacích telies, dymovodov a komínov vzniklo na 
Slovensku spolu 66 požiarov, s priamymi škodami vo 
výške 774 425 €, pričom boli zranené dve osoby.
 
Preto je potrebné pred každou sezónou:
» Zabezpečiť pravidelne čistenie a kontrolu komínov,
 Pamätajte si, že najmenšia nečistota v komíne  
 môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, (či už dlhodobé  
 žeravenie a následný otvorený požiar, alebo  
 otravu ľudí toxickým oxidom uhoľnatým). Pravidelne  
 vymetanie sadzí v komíne a vyberanie odpadu by  
 malo byť samozrejmosťou, rovnako ako kontrola jeho  
 technického stavu.
» Skontrolujte riadne upevnenie dymovodu, taktiež  
 či nie je niekde spotrebič alebo dymovod prepálený  
 a taktiež skontrolujte funkčnosť a tesnosť komínových  
 dvierok.
» Skontrolujte, či nie sú  umiestnené horľavé predmety  
 v nebezpečnej vzdialenosti od komínového telesa.
» Nespaľujte mokré alebo čerstvé drevo, odpadky,  
 plasty, impregnované drevo.

Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré 
počas vykurovacieho obdobia nezabúdajte:
» Pri manipulácií s vykurovacím telesom dodržiavajte  
 návody na obsluhu,
» Dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče – sporáky,  
 pece, apod. boli umiestnené na nehorľavej podložke  
 predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do  
 komínových prieduchov,
» Nikdy nevykonávajte neodborné zásahy na  
 spotrebičoch,
» Neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích  
 spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné  
 sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča,  
 nenechávajte ho bez dozoru,
» Popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých  
 nádob s uzatvárateľným vekom,
» Dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre  
 skladovanie a používanie tuhých, kvapalných a  
 plynných palív.
» K požiaru môže dôjsť aj od nedostatočne zaistených  
 alebo netesných komínových dvierok, z ktorých  
 potom môžu vyletovať iskry, čiže žeravé materiály.  
 Vyberacie dvierka pri päte komína nikdy  
 neumiestňujte v obytných miestnostiach, pevne  
 uzatvárajte aj dvierka určené na vymetanie v povale.
» Odporúčame majiteľom a užívateľom starších  
 stavieb, prípadne aj kupcom takýchto objektov, aby si  
 skontrolovali, či práve v ich komíne nie je zamurovaný  
 trám alebo iná drevená a horľavá časť povaly či  
 strechy.
» Aj keď čistenie vlastných komínov možno vykonávať  
 svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov –  
 kominárov. Používanie komínov, pri ktorých boli  
 zistené nedostatky je zakázané.

Pamätajte, že nedodržiavanie zásad 
protipožiarnej bezpečnosti pri používaní 

vykurovacích telies a komínov sa nevypláca !!!

Rady čo robiť, ak začne horieť
 V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte 
zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až 
potom majetok. Požiar ihneď hláste na tieňovú linku IZS 
č. 112 alebo 150.

Ing. Ivan Matúška - preventivár požiarnej ochrany obce
Patrik Krajčovič - veliteľ DHZO Malé Zálužie
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 Týmto príspevkom chcem ešte raz vyjadriť 
veľkú vďaku všetkým, ktorý mi pomáhali počas 
oboch volebných období vykávať zverenú mi 
funkciu podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 
Považujem tiež za veľmi dôležité, aby mená týchto 
ľudí boli zachované aj pre budúcnosť. 
 Ono sa to nezdá, ale je veľa drobností, ktoré 
treba zabezpečiť každý deň. Treba udržiavať 
poriadok, vybavovať agendu, vypĺňať kadejaké 
tlačivá, telefonovať, prijímať ohlásené aj 
neohlásené návštevy.  Chodiť na schôdze, školenia 
či po úradoch. Aj keď človek fyzicky nie je na úrade, 
je dobré mať niekoho, kto ho zastúpi a na koho sa 
môže spoľahnúť. 
 V mojom prípade bol takým človekom Ján 
VALKO. Veľa rokov pôsobil vo verejnom živote 
obce ako člen zastupiteľstva a dlhoročný stabilný 
člen  - predseda – volebných komisií. Staral vzorne 
o CO – sklad. Vedel pomôcť poradiť. V čase, keď 
som bola mimo obce, mohla som sa spoľahnúť, že 
v prípade potreby vybaví a zariadi, čo treba.  Staral 
sa tiež o poriadok v kultúrnom dome a jeho okolí, 
robil drobné opravy. 
 V druhom volebnom období to bola Zuzana 
Zábražná, na ktorú som sa mohla v čase 
neprítomnosti na úrade spoľahnúť. Starala sa tiež 
o sklad civilnej ochrany, viedla agendu CO.  Veľmi 
veľa kvalitnej práce vykonala  pri príprave projektov 
a zmlúv. Pre mňa bola takmer nenahraditeľná čo 
sa týka práce s počítačom, pretože ja viem vlastne 
robiť len základné práce. Spomeniem ešte, že bola 
výbornou hlásateľkou správ obecného rozhlasu.
Čo sa týka poriadku v obci a údržby obecných 
objektov, chcem vyjadriť svoju vďaku a uznanie  
Miloslavovi Kulíškovi, koordinátorovi verejno-
prospešných prác.  V čase, keď som na úrade 
začínala, pracovalo pre obec na verejnoprospešné 

práce desať občanov, ktorí boli financovaní Úradom 
práce Nitra. Pri tomto počte ľudí bol potrebný 
koordinátor. Slavo Kulíšek túto prácu vykonával 
už v predchádzajúcom volebnom období, poznal 
veľmi dobre obec a aj ľudí.   Vždy sme prebrali, čo 
treba urobiť a on sa postaral, aby sa to realizovalo. 
Okrem toho mal doma dielňu a v prípade potreby 
urobil aj drobné opravy a menej náročné práce na 
obecných objektoch. Popri tom  sa staral o dom 
smútku a dolný cintorín. 
 V obci sa nachádza pomerne veľké množstvo 
plôch verejnej zelene.  S kosením veľkých plôch 
na dolnom konci a na cintorínoch vypomáhal aj 
Dušan Drietomský alebo PD Devio Nové Sady.

Kultúrno – spoločenský život
Spočiatku bola v obci iba jedna spoločenská 
organizácia – Jednota dôchodcov, ktorá sa 
podieľala na  organizácii všetkých kultúrno – 
spoločenských akcií. Spolupráca s  „dôchodcami“ 
bola veľmi dobrá, čo sa prejavilo aj na úrovni 
usporadúvaných podujatí. Veľká vďaka a uznanie 
patrí obidvom predsedníčkam  
- Anne Plesníkovej a Elene Líškovej.
 Neskôr bolo založené občianske združenie 
Labuť, ktorého hlavnou „náplňou  práce“  sa stalo 
zhromaždiť čo najviac informácií o živote obce v 
minulom storočí, ich spracovanie a publikovanie v 
samostatných bulletinoch. Informácie sa získavali 
predovšetkým z rozhovorov s najstaršími občanmi, 
z kroník a písomností zachovaných  „v archíve“ na 
úrade. Doposiaľ bolo vydaných päť bulletínov a 
jeden Ujlacký receptár. Dievčatá z Labute  sa starali 
sa aj o pamätnú izbu a realizovali jej reinštaláciu 
(v spolupráci s členmi Jednoty dôchodcov), 
pripravovali besedy s pozvanými hosťami  a  ďalšie 
podujatia. Najväčšiu zásluhu na činnosti združenia 

Naša cesta do Izraela nás viedla po stopách Ježiša 
Krista  a iných historických pamiatkach  v dňoch 
od 20.02.-22.2.2020. Z Viedne sme sa letecky 
dopravili do Tel Avivu. Tu nás čakal autobus a 
odviezol nás do nášho hotela. Na druhý deň sme 

pokračovali autobusom 
so sprievodcom do 
mesta Haifa, kde sme si 
pozreli Karmelitánsky 
kostol z 11.storočia a 
pomník napoleonovým 
vojskám vracajúcim sa 
z Egyptského ťaženia. 
V blízkosti Haify sa 
nachádza kláštorný 

komplex z 8. st. a križiacke mesto pod zemou, 
ktoré archeológovia odkryli pred 50. rokmi. Po 
stopách Ježiša Krista sme prvé miesto navštívili 
Nazaret, kde žili Jozef a Mária a kostol zvestovania 
Panny Márie. Na tomto mieste Boh cez anjela dal 
znamenie Márii, že porodí syna a dá mu meno 
Emanuel. Pokračujeme do mesta Betlehem, 
v ktorom je kostol Sv. Kataríny,  kde je miesto 
narodenia Ježiša. Ďalším zastavením bolo miesto, 
kde Ježiš robil zázraky a nasýtil 5 tisícový zástup 
ľudí. Toto miesto sa volá Tabgha. Pokračujeme 
do mesta Capharnaum, kde je veľa pamiatok zo 
života Ježiša Krista. Ďalšou  zástavkou bola rieka 

Jordán, kde bol Kristus 
pokrstený Jánom 
Krstiteľom. V súčasnosti 
sa na tomto mieste 
koná krstenie ľudí, 
ktorí čakajú v dlhých 
zástupoch. Prišli sme do 
Getsemanskej záhrady, 
kde sa Ježiš modlil, 
v ktorej sa zachovali 
olivovníky staršie ako 

2500 rokov. Je to miesto kde Judáš zradil Ježiša 
a bol odvedený do domu Kaifášovho, kde bol 
uväznený. Odtiaľto ho predviedli pred Piláta, 
ktorý ho odsúdil na trest ukrižovania. Od tohto 
miesta začína krížová cesta s 13 zastaveniami 
až na Golgotu. V súčasnosti táto krížová cesta 
je obrovským trhoviskom a predajom rôznych 
suvenírov. Na Golgote na mieste ukrižovania 
Ježiša je postavený veľký gréckokatolícky kostol. 
Okrem týchto pamiatok sme navštívili hrobku 
kráľa Dávida,  múr nárekov, kde sa chodia židia 
modliť. Ďalej sme si pozreli múzeum Holokaustu 
a múzeum kumránskych zvitkov. Sú to písomnosti 
ešte spred narodenia Ježiša Krista - týkajúce sa 
starého zákona. Z Kedronu sme si pozreli celú 
panorámu Jeruzalemu a maketu jeruzalemského 
chrámu. Pôvodný chrám v súčasnosti už neexistuje. 
Po ukončení návštevy Jeruzalema sme prešli k 
Mŕtvemu moru, kde sme mali možnosť sa okúpať 
vo veľmi slanej vode.
Naša cesta pokračuje 
do Jordánska, 
navštívili sme prírodnú 
rezerváciu Petra, v 
ktorej je kráľovská 
hrobka a veľa skalných 
hrobov bohatých ľudí. 
Cestou naspäť sme sa 
zastavili v Madabe, 
kde je veľký historický greckokatolícky kostol. Na 
ceste späť do Izraela sme navštívili horu Nébo, 
na ktorú došiel Mojžiš po 40 ročnom putovaní z 
Egyptského otroctva. Tu mu Boh povedal: „toto je 
tvoja zasľúbená zem tvojho ľudu“. Ale on už do 
zasľúbenej zemi neprišiel, lebo na tomto mieste 
zomrel.  Izrael je zaujímavá a prekrásna krajina s 
dobrosrdečnými ľuďmi a  vyspelou infraštruktúrou.   

                  Napísala a spracovala   Elena Líšková  

ŽIJÚ MEDZI NAMI 2Cestovateľské príspevky od našich občanov a priateľov

alebo Prvý medzi rovnými
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mali a vďaka patrí Mahuliene Sochorovej,  
Zuzane Plesníkovej, Zuzane Zábražnej, 
Zuzane Kolenčíkovej (Krajčovičovej) a Márii 
Krišofovičovej. Vyvrcholením spolupráce OZ 
Labuť, Jednoty dôchodcov a novovzniknutého 
Dobrovoľného hasičského zboru bolo usporiadanie 
dvoch stretávok rodákov. 
 Dianie v obci je potrebné aj zdokumentovať a 
zachovať pre budúcnosť. V tomto smere patrí moja 
vďaka kronikárkam – Ivete Proksovej a Helene 
Zedníkovej. O krasopisné zápisy do pamätnej 
knihy  sa zaslúžila Elena Zábražná. 
 Za fotografickú dokumentáciu udalostí patrí 
vďaka fotografom Borisovi Zábražnému, ktorý 
fotografoval jednotlivé podujatia a poskytol 
fotografie do publikácií vydávaných obcou. Je 
aj  autorom fotografií vystavených v priestoroch 
kultúrneho domu  a tiež   Miroslavovi Fuskovi, 
ktorý fotografoval niektoré obecné akcie, hlavne 
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ale aj schôdze a 
besedy.  Poskytol tiež neoceniteľné odborné rady 
ako zememerač a pomoc pri riešení problémov 
súvisiacich s jeho profesiou geodeta. (odkaz: obč. 
IX., júl 2013)
 A nakoniec pár slov o najmladšej spoločenskej 
organizácii - DHZ, ktorá sa hneď úplne prirodzene 
zapojila do pracovného aj spoločenského života v 
obci. Na jej vzniku majú najväčšiu zásluhu Peter 
Novotný a Patrik Krajčovič.:

 Peter Novotný, predseda Občianskeho 
združenia DHZ a v tejto funkcii bol a stále je aktívny 
a aj jeho zásluhou  sú hasiči  nápomocní  nielen 
pri prácach, ktoré „spadajú do ich kompetencie“, 
ale aj pri iných prácach pre obec a organizovaní 
spoločenských podujatí, napr. každoročné stavanie 
mája. 
 Patrik Krajčovič – profesionálny hasič, je  
veliteľom DHZ, stará sa o odborné práce v rámci 
zboru a k zodpovednosti, vedie aj mladších členov. 
Okrem toho bol vždy ochotný pomôcť aj inde, napr. 
keď bolo treba opraviť alebo skontrolovať  kosačky,  
zabezpečiť drobné opravy v objektoch kultúrneho 
domu  -  odkaz: Obč. roč. VII, dec. 2011.

PRVÝ MEDZI ROVNÝMI  -   starí Rimania takto 
označovali vedúcu osobnosť v spoločenstve, kde sú 
si všetci rovní. Ja si myslím, že to platí aj o vedúcich 
pracovníkoch, aj o starostoch. Starosta či poslanci 
zostávajú v prvom rade občanmi svojej obce. Aby 
mohla fungovať demokracia, musí byť koordinácia 
požiadaviek, činností, rozhodnutí a samozrejme aj 
ľudí. Je dôležité nájsť niekoho, kto získa  dôveru 
spoluobčanov a stane sa na určený čas  prvým  
medzi rovnými.  Z toho vyplýva predovšetkým 
zodpovednosť voči obci a aj voči funkcii starostu.  
A to je jediný rozdiel.
                                                    Viera Predanocyová

Niečo z histórie:
Z obecnej kroniky vyberám:
Československá požiarna ochrana (ČSPO) bola v obci Malé Zálužie už veľmi 
dávno. Presný dátum sa nepodarilo zistiť. Starí ľudia spomínajú na cvičenie 
hasičov už pred prvou svetovou vojnou. Hasiči vraj už vtedy mali na mieru šité 
uniformy. Na cvičenie sa zvolávali trúbkou a chodili cvičiť do Nových Sadov.  

 Prvým predsedom hasičov bol Štefan Striha, po 
ňom funkciu prebral Štefan Líška.
 Po prvej svetovej vojne bola práca organizácie 
prerušená a znovu sa prebúdza do činnosti v roku 
1930. Po druhej svetovej vojne znovu nastáva 
prerušenie činnosti až do roku 1956. Od roku 1956 
si organizácia riadne plní svoje povinnosti. Prvým 
predsedom v tomto období bol Michal Striha a 
potom Štefan Líška. Na základe dochovaných 
dokumentov mali hasiči v Malom Záluží v roku 
1956 ručnú vozovú striekačku s príslušenstvom, 
hasičské sekerky, hasičské oblečenie, ochranné 
obleky „požiarnik“ a gumovú obuv. Počet 
dobrovoľných hasičov bol v tom období desať 
členov. Na základe dochovaného písomného 
dokumentu z roku 1949 obec Malé Zálužie mala 
v tom čase vybudovanú hasičskú zbrojnicu, ktorá 
sa nachádzala 150 m od stredu obce na hornom 
konci. Mala nasledovné rozmery: šírka – 3 m, 
dĺžka – 4 m,  výška –   5 m. Mala jeden východ 
s rozmermi 2 m vysoký a 3 m široký. Konštrukcia 
bola drevená, obitá doskami, krytina škridla. 
Prvá zmenka o nej je z roku 1940. Hasičský zbor 
v tom čase pozostával zo 14 mužov a veliteľom 
bol Štefan Líška. Vybavený bol štvorkolesovou 
striekačkou, hadice sa nachádzali A-6 m, C-60 m, 
ďalej mali 4 plátenné vedrá, 3 čakle bez palíc a 5 
kusov ochranných masiek.  Z materiálu Miestneho 
národného výboru Malé Zálužie, dňa 16. februára 
1951 vyplýva, že obec považuje túto hasičskú 
zbrojnicu za nevyhovujúcu a žiada postaviť novú 
zbrojnicu.
 V roku 1967 bola vybudovaná v obci nová 
požiarna zbrojnica, ktorá je dodnes umiestnená 
v objekte poľnohospodárskeho družstva DEVIO 
Nové Sady, prevádzka Malé Zálužie. Vybudovaná 
bola z plechu na betónovej podlahe. Bola v 
nej umiestnená hasičská striekačka PS 8 s 
príslušenstvom. Okrem nej bol vybudovaný aj 
sušič hadíc, ktorý je v tesnej blízkosti hasičskej 
zbrojnice.

 Rok 1971 – výbor pracoval v nasledujúcom 
zložení: predseda Ján Slížik, veliteľ Ivan Šooš, 
pokladník Viliam Plesník, členovia výboru Ján 
Proksa, Karol Petrucha a Rudolf Zmeko. Organizácia 
vykonávala školenia členov o požiarnej ochrane, 
robila tiež prehliadky budov z hľadiska bezpečnosti 
proti požiarom. Na Silvestra usporiadala tanečnú 
zábavu.
 Na základe dostupných dokumentov  najväčší 
počet členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany v 
Malom Záluží bol v roku 1979, a to 30 členov. 
V roku 1972 bol v obci požiar.  Horel dom Jozefa 
Kralčáka. Požiar likvidovali miestny a aj nitriansky 
hasiči. Pomáhali aj domáci občania. Podarilo sa 
zachrániť prasa a hydinu, ktoré občania vyhnali do 
susedov. Šťastím bolo, že bolo bezvetrie, a tak sa 
oheň šíril len pomaly. Zhorela zadná časť domu. 
Príčinu požiaru sa nepodarilo zistiť.
 Rok 1979 – 1. decembra na výročnej 
schôdzi dobrovoľného hasičského zboru bolo 
konštatované, že tento zbor už prakticky prestal 
vyvíjať svoju činnosť a je nutné ho obnoviť. 
Bol zvolený nový výbor, kde predsedom sa stal 
Viliam Gašparík, veliteľom Ivan Šooš, tajomníkom 
Milan Zmeko. Taktiež boli vytvorené tri hasičské 
družstva, každé v počte 1 + 8 členov. Asi v tomto 
období mali dostať od štátu hasičskú striekačku 
PPS 12 s príslušenstvom. Dobrovoľní hasiči obce 
vykonávali aj rôznu činnosť v prospech obce. 
Boli to najmä zábavy, ako bola napr. Štefanská 
zábava, hodové zábavy a majálesy. Tieto zábavy 
neboli samoúčelne, ale prispievali aj finančne do 
pokladne organizácie. K tomu treba prirátať aj 
zber odpadového železa, ktorý taktiež vykonávali, 
čím pomáhali obci dodržiavať čistotu. Miestne 
družstvo DEVIO im zapožičalo traktor, ktorým staré 
železo odviezli do zberu do Nitry. Zúčastňovali sa 
aj hasičských súťaži v rámci okresu, kde okrem 
získavania odborných skúsenosti zažívali aj veselé 
príhody. Ako si spomína pán Gašparík, na súťaži 
v Jelšovciach Ivan Mesároš, ktorý mal na starosti 

Pri príležitosti  výročia prvej písomnej zmienky o obci

Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie
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sací kôš, v prehnanej snahe ho rýchlo nasadiť na 
savicu to v tom momente nedokázal a preto aj s 
košom skočil do nádrže a tam kôš počas zásahu 
naskrutkoval na savicu. Hasiči cvičili najčastejšie 
pri miestnom rybníku a aby neplytvali s vodou, 
často v čase sucha polievali aj blízke záhrady.
Postupom ďalších rokov činnosť dobrovoľných 
hasičov v Malom Záluží postupne upadala až 
celkom skončila. Veľké poďakovanie patrí Viliamovi 
Gašparíkovi, ktorý po celé tie roky až do roku 2014 
starostlivo uskladňoval a ochraňoval hasičskú 
zbrojnicu a v nej uskladnenú techniku
Toľko história a teraz súčasnosť:
Deň 17. 3. 2014 bol ten deň, keď bol opätovne 
založený Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie. 
V ten deň sa na obecnom úrade sa konala 
ustanovujúca členská schôdza novodobého 
Dobrovoľného hasičského zboru Malé Zálužie. Jej 
predsedom sa stal Peter Novotný a veliteľom Patrik 
Krajčovič. Túto DHZ založili: v tom čase starostka 
obce pani Emília Strihová, preventivár požiarnej 
ochrany obce Ing. Ivan Matúška, Patrik Krajčovič a 
Peter Novotný. Zloženie výboru DHZ Malé Zálužie: 
Predseda :         Peter Novotný, veliteľ a podpredseda: 
Patrik Krajčovič, tajomník a pokladník : Emília 
Strihová, strojník:           Jozef Alchus, člen výboru: 
Libor Varga, revízor: Viliam Gašparík. Ďalší členovia 
DHZ v Malom Záluží: Vladimír Macháček, Martin 
Šooš, Ivan Grič. 
Od toho času DHZ vyvíja aktívnu činnosť v prospech 
obce. DHZ sa zameriava v prvom rade na rast 
členskej základne  (v súčasnosti má 22 členov). 
DHZ svoju činnosť zameriava aj do oblasti požiarnej 
prevencie. Spolu s preventivárom obce vykonávajú 
požiarne kontroly u právnických subjektov. Je 
tradíciou, že stavajú každoročne 1. máje, venujú 
sa mládeží a to nielen na MDD. Na požiadanie 
obecného úradu dopĺňajú vodu do nádob na 
miestnych cintorínoch počas letných horúčav, 
organizujú rôzne akcie v obci, pravidelne darujú 
krv v rámci červeného kríža,  v prípade potreby 

pomáhajú miestnemu poľnohospodárskemu 
družstvu DEVIO Nové Sady. Vedú si taktiež 
svoju kroniku a prispievajú do celoslovenského 
časopisu „Požiarnik“ a do miestneho časopisu, 
kde propagujú svoju prácu. V objekte družstva si 
svojpomocne postavili hasičskú zbrojnicu, kde 
skladujú vozidlo IVECO, prívesný protipovodňový 
vozík, motorové striekačky PPS12  a ostatné 
príslušenstvo.
 Obecné zastupiteľstvo v Malé Zálužie svojim 
rozhodnutím číslo: 2/2016 zo dňa 15. 02. 2016 
na základe §15, ods. 1 bod b, zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,  na základe 
novely zákona č. 129/2015 platnej od  1. 9. 2015, 
zriadilo dňom 01. 04. 2016 Dobrovoľný hasičský 
zbor obce Malé Zálužie.
 Obecné  zastupiteľstvo stanovuje počet členov 
Dobrovoľného hasičského zboru obce Malé Zálužie 
na  1 + 9 členov a to menovite : 
1.     veliteľ  jednotky:    Patrik Krajčovič
2.     technik - strojník:   Jozef Alchus
3.     technik – strojník:  Martin Ondrášek
4.  starší hasič:              Peter Novotný  
5.  starší hasič:              Ivan Gríč
6.  hasič:  Vladimír Macháček
7.  hasič:                          Martin Šooš
8.     hasič:                          Jozef Krčmár
9.     hasič:                          Marek Černý
10. hasič:                          Tomáš Bila

Dobrovoľný hasičský zbor obce vlastni nasledujúcu 
techniku : 
1.  Prenosná hasičská striekačka PPS 12 
  s príslušenstvom
2.  Prenosná hasičská striekačka PS 8 
  s príslušenstvom
3.  Elektrocentrálu, kalové ponorné čerpadlo
4.  Špeciálne vozidlo IVECO Daily, CAS15
5.  Príves nákladný KOVOFLEX, KF-T-2    
  (protipovodňový balíček)
6.     Vozidlo Praga V3S ARS,

 DHZO neplní svoje úlohy len v obci Malé Zálužie, 
ale aj v okolitých obciach, spolupracuje aj s PD 
Devio Nové Sady.    Jednotka býva povolaná 
operačným strediskom IZS, starostkou obce Malé 
Zálužie, starostami okolitých obcí, predsedom PD 
Devio. Povolávaná bola k technickým zásahom, 
požiarom aj k povodniam. Najväčší požiar, kde 

sa zúčastnil po boku OR HaZZ Nitra bol požiar 
obecného úradu Nové Sady, ktorý bol 17. 9. 2018. 
S finančnou pomocou vlády SR začali  v roku 2019 
budovať novú hasičskú zbrojnicu, ktorá bude 
spĺňať náročné kritéria doby.
                                                                 Ing. Ivan Matúška   

Dá sa povedať, že o mojom osude rozhodla náhoda. 
Mala som pätnásť rokov a vôbec som netušila,  čo 
ďalej. Štúdium ekonomického charakteru malo 
v našej rodine dlhoročnú tradíciu, tak som sa 
vybrala týmto smerom aj ja. V prvý školský deň nás 
rozdeľovali do tried (každá mala iné zameranie) a 
ja som sa ocitla v 1.S - ekonomika spojov.
Na Strednej ekonomickej škole v Nitre sme boli 
prvý ročník.  Na odborné predmety neexistovali 
učebnice, učili sme sa priamo z Predpisov 
poštovej a telekomunikačnej prevádzky.  Dôležitý 
bol zemepis, celý jeden rok sme preberali 
Československo podľa poštových smerovacích 
čísiel.
Už v druhom ročníku sme mali prax. Bolo to 
veľmi zaujímavé. Chodili sme do telefónnej 
ústredne, kde sa manuálne spájali medzimestské 
a medzinárodné hovory. Bývalo tam veľmi rušno, 
súčasne rozprávalo 12 – 15 osôb. Účastník na čísle 
102 nahlásil svoje telefónne číslo, miesto, kam 
chce volať, a číslo volaného.  Spojovateľka, keď 
získala spojenie, zavolala späť a hovor spojila.
V telegrafnej ústredni prevládal klepot písacích 
strojov a ďalekopisu. Tu som sa stretla aj s 
potrubnou poštou.  Odosielateľ  na čísle 127 
oznámil, že chce podať telegram, počkal na spätné 
zavolanie a potom nadiktoval adresu a znenie 
správy. Najväčšie problémy  mi spôsobovali texty v 
cudzích jazykoch, najčastejšie to bola maďarčina.  

Slová sme hláskovali podľa tabuľky - napr. slovo 
„boldogság“ (šťastie)  - najprv sme museli 
povedať: hláskujem -  Božena, Oliver, Libuša, 
Dušan, Oliver, Gusto, Samuel, dlhé Adam, Gusto.
Postupne sme museli prejsť všetky oddelenia 
na hlavnej pošte - listové, balíkové, peňažné, 
telefón - telegraf, kartovňu - triedenie listových a 
balíkových zásielok .
Keď som 2. augusta 1982 nastúpila do prvého 
zamestnania v Nitre), bol to šok. Prijímala som 
stávkové tikety (Sazka, Športka, Mates), vyplácala 
výhry, brala telegramy od ľudí, vypravovala 
ich ďalej a spájala miestne, medzimestské a 
medzinárodné hovory. Skoro všetko sa robilo 
ručne. Vtedy o mobiloch a počítačoch na pošte 
nikto ani nechyroval, neustále som mala pred 
sebou nekončiaci rad. Dodnes si pamätám niektoré 
čísla.  Na spojenie s Novými Zámkami alebo 
Ostravou sa čakávalo dve i tri hodiny. Spojenie s 
Austráliou bývalo do pol hodiny.
Miestne hovory stáli jednu korunu, medzimestské 
v prvom pásme dve koruny , v druhom tri a  v 
treťom  štyri koruny za minútu. Pokiaľ sa chcel 
niekto rozprávať s osobou, ktorá nemala telefón, 
podal na pošte výzvu na určitú hodinu. V 
stanovenom čase sa volaný účastník dostavil na 
svoju najbližšiu poštu a spojenie sa uskutočnilo. 
Spomínam si na hovor, ktorý trval pridlho, keď 
som doň pre kontrolu vstúpila  a  do ticha položila 

SPOMIENKY DO MINULOSTI
Mojich dvadsaťsedem rokov s poštou
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otázku: „hovoríte?“, zaznela  odpoveď: „áno“. Keď 
po čase volajúci vyšiel z kabínky, povedal mi: 
„Museli ísť pre brata na druhý koniec dediny“. 
Zaujímavé boli telegramy. Veľa blahoprajných 
k narodeninám, k meninám a rôzne oznamy. 
Najstručnejšie podávali študenti, obsahovali iba 
jedno slovo - MÁM (skúšku). Text do 10 slov stál 
päť korún.
Po piatich rokoch som prešla na poštu na Štúrovej 
ulici  (pre pamätníkov:  pri Pozemných stavbách), 
to už bolo iné. Robila som pri  peňažnej priehradke 
a celé hodiny  počítala peniaze (ručne).  Ešte stále 
sa mi o tom sníva. Často k nám chodili ľudia, ktorí 
si kúpili auto a platili v hotovosti. Stovky uložené 
doma „pod matracom“ mali zvláštnu arómu a 
mala som čo robiť, aby som ich zrátala.
Odtiaľ som odišla na materskú a odsťahovala sa 
na Záhorie. Tam si ma pošta zase našla. Vedúca ma 
občas oslovila, či by som chcela doručovať.  

Z mojej prvej odpovede „nikdy!“, sa postupne stalo 
„možno…“, až som nakoniec súhlasila. Začiatok 
bol ako nočná mora. Nespávala som dva mesiace. 
Dedina je veľká, má asi tisíc domov a nepoznala 
som takmer nikoho. Zvykla som si a teraz je to 
už rutina,  ráno privezú vrecia,  roztriedime ich 
obsah, uložím si obyčajné a doporučené listy a 
balíčky, dôchodky, zbalím sa a vyrazím. Dážď, 
sneh, horúčava, vietor, poľadovica – musíme ísť.  
Niekedy je zásielok málo, niekedy sa mi tašky ani 
nezmestia do košov na bicykli. Denne sa stretávam 
s mnohými ľuďmi.  S niekým na minútku, s niekým 
na dlhšie, vypočujem si všeličo, slová radostné i 
smutné, preberieme varenie aj záhradu, každý deň 
to isté a predsa iné.
 Mám túto prácu rada a neviem si predstaviť, že by 
som robila niečo iné.

          Anna Ralbovská - Predanocyová

Spoločenská kronika  rok 2020

Prihlásení na trvalý pobyt: 
rod. Farkašová, č. d. 47 r
rod. Chovancová, č. d. 180
rod. Hulíková, č. d. 47  
Erik Gonda, č. d. 66
Viktória Branecká, č. d. 66
rod. Valašíková, č. d. 175
Miroslav Prochádzka, č. d. 2

Narodili sa: 
Martinko Šooš, 
Ninka Belohorcová, 
Tomáško Majtan, 
Kristínka Popová.

Opustili nás:
Anna Mesárošová, 
Božená Proksová, 
Pavel Proksa, 
Vladimír Bila, 
Vlasta Križanová, 
Anna Proksová, 
Edita Bilová, 
Anna Alchusová, 
Peter Karvay.
 
Odhlásení z trvalého pobytu:
Viera Predanocyová, 
Martina Maláková, 
Tomáš Bila.

O Z N A M Y

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. Preventívne prehliadky a odbery
8,00 - 10,00 hod.  Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00 hod. Kontroly a potvrdenia

LEKÁREŇ ALFA-OMEGA
Pondelok, streda a štvrtok: 7.30 - 14.00
Utorok: 9.30 - 16.30
Piatok: 7.30 - 12.30
PREDAJŇA MÄSA
Každý utorok o 12.00 hod. chodí pojazdná predajňa mäsa a 
mäsových výrobkov. Vyhlásenie v rozhlase bude len v tom 
prípade, keď sa predajňa nedostaví do našej obce.

POHREBNÁ SLUŽBA
Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812 

POŠTA NOVÉ SADY
Otváracie hodiny
Pondelok: 8,00-12,00 a 14,00-15,30 hod.
Utorok: 8,00-12,00 a 14,00-15,30 hod.
Streda: 8,00-12,00 a 14,00-17,00 hod.
Štvrtok: 8,00-12,00 a 14,00-15,30 hod.
Kontakt: 037/655 56 78

Rozpis ordinačných hodín
DZS MUDr. Zoja Lauková, 037/7793167
Pondelok 10:00 – 12:00 – Nové Sady
Utorok 7:15 – 11:00 – Čakajovce
Streda 7:15 – 9:00 – Nové Sady
Štvrtok 7:15 – 10:00 – Čakajovce
Piatok 7:15 – 9:00 – Nové Sady

ZUBNÁ AMBULANCIA ORTHODENTAL, s.r.o. 
Neštátna stomatologická ambulancia
Výpis zo zdravotnej karty si žiadajte na kontakt: 
037/78 942 54

KVETINÁRSTVO- SUCHOKVET 
- Lenka Staňová  
Otváracie hodiny
Utorok- Piatok: 9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00
Sobota: 9:00 – 13:00 hod.
Kontakt: 0911 267 229
ENVIGEOS Nitra, s.r.o. 
– kontajner na objemný a stavebný odpad
Príjem objednávok od 7:00 h do 14:00 h
E-mail: doprava@envigeos.sk
Telefón: +421 37 772 30 50

PZO, s.r.o. Výčapy Opatovce 
Nahlasovanie poškodenej nádoby na separovaný odpad 
zamestnancami PZO:       
http://www.pzo.sk/poskodena-nadoba/

Krajčírstvo Miriama Baluchová 
1.posch. v budove obecného úradu v Nových Sadoch:
Pondelok a utorok od 8:00 do 14:00
Streda od 8:00 do 17:00
Štvrtok, Piatok:  zatvorené

Potraviny Anmize – až do odvolania
Pondelok – 8:30 do 10:30hod.
Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok – 8:30 do 11:30hod.
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Dôležité telefónne čísla
• Polícia: 158
• Požiarna ochrana: 150
• Záchranná služba: 155
• Ohlasovňa požiarov:
   037/65 20 424, 037/65 20 425
• Mestská polícia 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:    038/53 222 54 
(v pracovných dňoch do 15:00)
038/52 230 65 (po 14:00 hod)

OBECNÝ ÚRAD – ÚRADNÉ HODINY
Starostka: 
Veronika Kubíková - 0904 611 063

Pondelok až Štvrtok
Pondelok – 8.00 do 16.00 hod.
Utorok – 8.00 do 16.00 hod.
Streda – 8.00 do 17.30 hod.
Štvrtok – 8.00 do 12.30 hod.
Piatok – nestránkový deň

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

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.

Kopírovanie a preberanie článkov je možné len so 
súhlasom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo 
príspevky krátiť a jazykovo upravovať.
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.

Vydáva obec Malé Zálužie, 
Malé Zálužie č. 63, 951 24 Nové Sady, 
IČO: 00 656 160.
Redakcia: Veronika Kubíková 
Gramatická úprava: Viera Predanocyová
Grafická úprava: Vladimír Tomanka
Občasník: EV4374/11
ISSN 1338-8274
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Predaj pohostinstva v centre obce 
Malé Zálužie.

•	 Cena	41	500	€	
•	 Úžitková	plocha148	m2 
•	 Zdroj:	www.topreality.sk/id7047049

Predaj pozemku pre výstavbu RD 
v Malom Záluží,vhodný aj ako investícia
  

•	 Cena	72	800	€		•	 10,40	€/m2  
•				Úžitková	plocha	6999	m2		•			pozemok	6999	m2 
•	 Zdroj:		www.topreality.sk/id7289142

Predaj areál na podnikanie v obci Malé Zálužie.

•	 úžitková	plocha	477	m2, 
•	 zastavaná	plocha	477	m2 
•	 pozemok	5314	m2 
•	 140	000	€
•	 293,50	€/m2

•	 Výrobný	objekt	Malé	Zálužie	
•	 MADLEŇÁK	Reality	s.	r.	o.

S finančnou podporou NSK 
boli uskutočnené 2 projekty:

„Zelená má zelenú“ 
Program Leader NSK – 2 940,00€
Bulletin „Život náš každodenný“ 

dotácia na kultúru – 500,00€

S finančnou podporou Nadácie ZSE:
„Kvetinová lúka v Malom Záluží“ 

 grant 400,00€

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V NAŠEJ OBCI
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