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V utorok, 28. januára, sa pri príležitosti 15.výročia založenia školy konal v KD Hruštín fašiangový koncert Súk-

romnej základnej umeleckej školy Jánoš.

Dňa 26. januára 2014 sa uskutočnil VI. ročník „Prechodu Vaňovským chotárom“,

na ktorom sa zúčastnilo okolo 220 priateľov zimnej turistiky, nielen z Vaňovky

a Hruštína, ale aj z Brezy, Zákamenného, Vasiľova, Dolného Kubína či Pezinka.

Keďže bol nedostatok snehu, prechod sa šiel pešo. Najstarším účastníkom bol

p.Vendelín Hojo (79 r.) z Hruštína. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a sa-

mozrejme každému, kto sa na tejto akcii spolupodieľal. Tešíme sa na spoločné

stretnutie opäť o rok vo Vaňovke.
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Očami

starostu

„Náš život je len kúsok času, ktorý bol daný našej slobode.“
(Abbé Pierre)

Vážení občania!
Niet hádam človeka, ktorý by niečo po-

čas života neplánoval. Mladý človek si plá-
nuje povolanie, potom prácu.
Manželia plánujú spoloč-
ný život a budúcnosť. Na
začiatku roka aj my na
obci plánujeme, čo by
sme chceli urobiť počas
tohto kalendárneho roka. Je tu
však jeden háčik. My môžeme plánovať
na obci podľa toho, či peniaze od štátu
dostaneme a koľko. Často príde menej po-
dielových daní, a vtedy musíme najskôr
zabezpečiť základný chod obce. Keď nám
prídu všetky určené peniaze pre obec,
vtedy môžeme s peniazmi kalkulovať pod-
ľa nutných potrieb obce, ako sú opravy, či
výstavba, ktoré schváli obecné zastupi-
teľstvo. Z daných financií musíme aj na
príkaz vlády šetriť – konsolidovať. Niekto-
ré veci by sa v obci vôbec neboli zrealizo-
vali, keby sme nevypracovali množstvo
projektov napr: rekonštrukcie škôl, kultúr-
neho domu, atď. Často naše chtivé nad-
šenie spľasne ako bublina, keď vypracu-
jeme kopec projektov a vyjde nám - napr:
vlani - len jeden. Z vlastných obecných
peňazí si veľké investície nemôžeme do-
voliť. A keď začneme niečo robiť svojpo-
mocne, je to beh na dlhšie trate, lebo danú
stavbu, alebo rekonštrukciu robíme aj
2-3 roky, ako máme peniaze v rozpočte.
Aj pre nás platí staré porekadlo: „Skáč do
takej výšky, do akej si to môžeš dovoliť.“
Pre nás na obci to platí dvojnásobne.

Plán práce na rok 2014
1/ v oblasti údržby a výstavby:
- Spevniť plochu pred OcÚ (po ľavej

strane bezbariérového vcho-
du dať zámkovú dlažbu)

- Spevniť plochu pred
obecnou budovou vo Va-
ňovke

- Spevniť svah pri
zdravotnom stredisku

- Vybudovať bezbariérový chodník pri
zastávke smer Námestovo

- Rozšíriť cestu pri MŠ
2/ Dobudovanie prístavby hasičskej

zbrojnice Vaňovka.
3/ Dokončenie rekonštrukcie spoločen-

ských priestorov v obecnej budove vo
Vaňovke.

4/ Prístavba a rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice Hruštín.

5/ Výmena okien a zateplenie na budo-
ve MŠ Hruštín.

6/ Ošetrenie a ochrana obecného lesa.
7/ Vypracovanie Doplnku ÚP-Zóny

Hruštín – Zábava.
8/ Vybudovanie vodovodu Hruštín- Pod

Uhliskom (po obdržaní dotácie z en-
vironmentálneho fondu)

9/ Vybudovanie vodovodu v časti Vaňov-
ka– Hrady (po obdržaní dotácie)

10/ Rekonštrukcia 114 ročnej sypárne
v centre obce.

11/ Vypracovať projekt hruštínskej dreve-
nice

12/ Realizácia kanalizácie v obci Orav-
skou vodárenskou spoločnosťou

Spam – nevyžiadaná pošta
Pravdepodobne každý z nás sa už stre-

tol so situáciou preplnených poštových
schránok - či už tých skutočných, urče-
ných na prijímanie písomností, alebo vir-
tuálnych, určených na prijímanie e-mai-
lov. Môže ísť o rôznu poštu, avšak spra-
vidla ide o reklamu, ktorú si jej prijímateľ
nevyžiadal, a ktorá ho obťažuje. V zása-
de platí, že nevyžiadané reklamné sprá-
vy sú v rozpore so zákonom. To, či ide
o vyžiadanú alebo nevyžiadanú reklamu,
závisí od udelenia Vášho súhlasu s tako-
uto reklamou.

Pokiaľ ide o bežné poštové schránky,
podľa § 3 ods. 8 zákona č. 147/2001 Z.z.
o reklame sa reklama nesmie šíriť adres-
ne, ak adresát doručenie reklamy vopred
odmieta. Pokiaľ Vás adresná reklama ší-
rená bežnou poštou obťažuje, skutočnosť,
že si ju neželáte, je potrebné výslovne
vyjadriť a je potrebné schránku si takto
označiť. Uvedené sa však týka len adres-
nej reklamy, do ktorej nespadajú rôzne
akciové letáky obchodných reťazcov
atď... Medzi adresnú reklamu však mô-
žeme zaradiť rôzne pozvánky na predvá-
dzacie akcie „šmejdov“, ktoré sú spravi-
dla doručované na meno.

Pokiaľ ide o rôzne druhy elektronickej
pošty, nevyžiadanú poštu upravuje jed-
nak zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame,
zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode, ale aj zákon č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách.

Vážení občania
V predošlých riadkoch som Vám v skrat-

ke predstavil plán práce na rok 2014.
Z dôvodu priaznivého počasia sa nám po-
darilo z časti zrekonštruovať obecnú sy-
páreň s pivnicou. Rekonštrukciu urýchlil
prudký nárazový vietor, ktorý začal rozo-
berať strechu a krytina nám padala na
parkovisko. Z dôvodu bezpečnosti obča-
nov sme zrekonštruovali celú strechu
a pokryli sme ju šindlom z červeného

smreka (šindeľ sme získali z dotácie
a drevo sme mali svoje). Táto sypáreň
s pivnicou je historickou pamiatkou a má
114 rokov. Už teraz sa musíme správať
tak, aby dedičstvo, ktoré máme po sta-
rých otcoch, sme si uchovali pre ďalšie
generácie. Najľahšie je všetko zbúrať -
a po nás nič, po nás potopa, ale to nie je
riešenie. Sypáreň s pivnicou by mala
v budúcnosti s drevenicou v centre obce
a jej historickým zariadením, ktoré zbie-
rame, tvoriť krásnu pamiatku ľudovej ar-
chitektúry a spomienku na našu hruštín-
sku históriu a kultúru.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z.
o elektronickom obchode poskytovateľ
služieb nesmie doručovať informácie ko-
merčnej komunikácie elektronickou poš-
tou, ak si ich príjemca služby vopred ne-
vyžiadal.

Podľa § 3 ods. 7 zákona o reklame sa
reklama nesmie šíriť mimo iného telefa-
xom a elektronickou poštou bez predchá-
dzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je
príjemcom reklamy.

Podľa § 62 ods. 2 zákona o elektronic-
kých komunikáciách je na účely priame-
ho marketingu mimo iného dovolené po-
užívanie automatických komunikačných
systémov bez ľudského zásahu, telefaxu,
elektronickej pošty vrátane služby krát-
kych správ účastníkovi alebo užívateľovi
len s jeho predchádzajúcim súhlasom,
pričom tento súhlas musí byť preukáza-
teľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek
odvolať. Uvedené zákony teda vyžadujú
predchádzajúci súhlas resp. požiadavku
adresáta na zaslanie reklamy takouto for-
mou.

Ak vás obťažuje reklama vo forme elek-
tronickej pošty, so zasielaním ktorej ste
v minulosti súhlasili, je potrebné jej odo-
sielateľovi preukázateľne oznámiť, že si
zasielanie ďalšej reklamy neželáte, t.j. sú-
hlas odvolať. V prípade zaslania reklamy
po odvolaní súhlasu pôjde už o reklamu
nevyžiadanú so všetkými jej dôsledkami.

Ak Vás obťažuje elektronicky zasielaná
reklama, avšak nemáte vedomosť, že ste
na jej zaslanie udelili súhlas alebo že ste
si ju vyžiadali, je potrebné najprv skúmať,

na základe čoho Vám je táto zasielaná.
Často sa totiž stáva, že súhlas so zasie-
laním reklamných správ udelíte pri regis-
trácii na rôznych diskusných fórach, elek-
tronických obchodoch a.p. a teda v ta-
komto prípade o porušenie zákona ne-
pôjde, aj keď o udelení súhlasu z rôznych
príčin neviete (nepozornosť, nečítanie
podmienok, časový odstup...). V tomto
prípade je takisto potrebné súhlas odvo-
lať. Je tiež dôležité upozorniť na skutoč-
nosť, že podľa § 62 ods. 3 zákona o elek-
tronických komunikáciách sa predchá-
dzajúci súhlas príjemcu elektronickej po-
šty nevyžaduje, ak Vaše kontaktné infor-
mácie na doručenie elektronickej pošty
odosielateľ získal v súvislosti s predajom
tovaru alebo služieb, teda ak ste už
u neho nakupovali, a nechali ste mu kon-
taktné údaje. Musí Vám však byť poskyt-
nutá možnosť jednoducho a bezplatne
kedykoľvek odmietnuť takéto používanie
Vašich kontaktných informácií.

Pokiaľ sú Vám zasielané obťažujúce
správy bez Vášho súhlasu, ide o poruše-
nie zákona, ktoré rieši buď Slovenská
obchodná inšpekcia (zákon o reklame,
zákon o elektronickom obchode) alebo
Telekomunikačný úrad SR (zákon o elek-
tronických komunikáciách), v závislosti
od konkrétnej situácie. V prípade, že odo-
sielateľ porušuje svoje povinnosti usta-
novené mu zákonom, je potrebné kon-
taktovať príslušný úrad (www.soi.sk,
www.teleoff.gov.sk), kde Vás usmernia,
ako a kde vykonať podnet na prešetre-
nie.           Ján Macík, spotrebitel@pobox.sk
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Tak ako v Roku viery mali sme každý
mesiac úvahy o viere, tak v Roku Sedem-
bolestnej PM, budeme mať každý mesiac
úvahu o Panne Márii. V čase Vianoc sme
mali mariánsky sviatok. P. Márie - Boho-
rodičky. Preto dnes sa zamyslíme nad tým,
čo to znamená, keď Pannu Máriu voláme
a uctievame pod titulom Bohorodička.
Označenie Panny Márie ako Bohorodič-
ky je jej najkrajším a najvzácnejším titu-
lom. Tento článok viery bol definovaný na
Efezskom koncile v roku 431.

Dejiny dogmy
Prvé kresťanské storočia boli charakte-

ristické tým, že sa počas nich viedli dis-
kusie o teologických pojmoch a pravdách.
Pritom dochádzalo aj k istým vybočeniam,
čo muselo byť následne objasňované
a slávnostne definované. Išlo napr. o vzťah
božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe
Ježiša Krista, následne aj o pravdy viery
týkajúce sa Panny Márie. Je samozrejmé,
že tieto otázky navzájom medzi sebou sú-
viseli.

Koncom 4. storočia a začiatkom 5. sto-
ročia sa teológovia zamerali na objasne-
nie božskej a ľudskej prirodzenosti v Je-
žišovi Kristovi. Alexandrijská škola (Cyril
Alexandrijský) učila, že Ježišova božská
prirodzenosť je spojená s ľudskou. Antio-
chijská škola (Teodor z Mopsvestie) zas
hovorila o vzájomnom súvise, ale nie
o spojení božskej a ľudskej prirodzenosti.
Teodor taktiež učil, že v Ježišovi Kristovi
sú nie dve prirodzenosti, ale dve osoby,
božská a ľudská.

Zástancom Teodora bol carihradský
patriarcha Nestorius, ktorý učil podľa an-
tiochijskej školy a toto učenie posunul na
učenie o Panne Márii, ktorá vraj neprivie-
dla na svet Bohočloveka, ale len Krista-
človeka. Preto jej nepriznával titul Boho-
rodička, ale Kristorodička. Toto učenie
však veľmi rýchlo vyvolalo nesúhlas ve-
riacich laikov aj kléru.

Na obranu katolíckeho učenia vystúpil
Cyril Alexandrijský. Cyril aj Nestorius sa
obrátili na pápeža Celestína I. a ten od-
mietol Nestoriovu náuku. Cisár Teodozius
II. zvolal v roku 431 do Efezu cirkevný
snem s cieľom urovnať spor a definovať
pravú náuku. Tak sa podarilo formulovať
pravé učenie o Panne Márii ako Bohoro-
dičke Ježiša Krista, ktorý má jednu bož-
skú osobu a dve prirodzenosti božskú

Rok Sedembolestnej Panny Márie – Panna Mária Bohorodička

a ľudskú, spojené nezmiešaným a neod-
lučiteľným spôsobom.

Veriaci ľudia sa tak mohli naďalej, a aj
dnes sa môžu spokojne modliť známu
každodennú modlitbu Svätá Mária, Mat-
ka Božia, pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej... alebo spievať pie-
seň Božia Rodička, k tebe voláme...

Matka večného Slova
Otázka o Panne Márii ako Bohorodičke

má ešte inú, duchovnú rovinu. Pripomína
nám ju označenie Panny Márie ako Mat-
ky večného Slova (porov. modlitbu
sv. Bernarda ...Matka večného Slova, ne-
zavrhni moje slová, ale ma milostivo vy-
počuj a vyslyš...). V Lukášovom evanjeliu
(11,27-28) je opísaná udalosť o istej žene,
ktorá prehlásila na adresu Ježišovej mat-
ky toto: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil,
a prsia, ktoré si požíval. Ježiš nato odpo-
vedal: Skôr sú blahoslavení tí, čo počú-
vajú Božie slovo a zachovávajú ho. Tu sa
zdá, akoby Pán Ježiš – pokiaľ ide o spo-
menuté blahoslavenstvo – uprednostnil
svojich nasledovníkov pred svojou priro-
dzenou Matkou, keď povedal, že skôr sú
blahoslavení tí, čo ho počúvajú, ako tá,
ktorá mu dala život a kŕmila ho svojím ma-
terským mliekom... Pekne to vysvetľuje sv.
Augustín, ktorý hovorí, že Panna Mária
bola blahoslavená, pretože dala Ježišovi
život, ale ešte blahoslavenejšia bola
z toho, že počúvala Ježiša...

Radosť z počúvania a zachovávania
Slova

Táto duchovná rovina materstva Slova
sa týka aj každého z nás. V počúvaní
Božieho slova spočíva tajomstvo radosti
z Písma, radosti z evanjelia. Panna Mária
bola blažená z toho, že dala Ježišovi po-
zemský život, ale ešte blaženejšia bola
z toho, že ho mohla počúvať a zachová-
vať jeho Slovo. Bohorodičkou sa stala
vďaka tomu, že dala súhlas Božej vôli.
V tichu a sústredení spoznala hlas anjela
a jej Áno Božej vôli sa nezmenilo do kon-
ca života. Svoj súhlas nikdy nezobrala
späť. Keď je reč o svätosti, o dokonalom
plnení Božej vôle, prvé miesto patrí Márii.
Tak treba rozumieť udalosti, keď Ježiš bla-
hoslaví tých, ktorí počúvajú a zachováva-
jú Božie slovo. Pán Ježiš sa tými slovami
nedištancoval od svojej Matky. Naopak,
môžeme v tých slovách hľadať odporúča-
nie. Cez Máriu, ktorá bola najdokonalej-
šia a najposlušnejšia, si môžeme vypro-
sovať poznanie Božej vôle a dar rozlišo-
vania, čo je Božia vôľa a čo nie, ako aj
silu a poslušnosť k jej plneniu.

Dve úskalia počúvania
Čo sa týka hľadania a poznávania a pl-

nenia Božej vôle, v živote človeka môžu
nastať dve úskalia. Prvým úskalím je ne-
rozhodnosť. Niektorí ľudia sú až úzkostli-
vo nerozhodní, nevedia nájsť odvahu
k dôležitým rozhodnutiam, a niekedy až
nasilu otvárajú Sväté písmo s tým, čo im
chce povedať Pán. Druhým úskalím po-
čúvania Slova je postoj človeka, ktorý
chce svoju vôľu predkladať Bohu na
schválenie.

Pri plnení Božej vôle sa majú stretnúť
dva prvky: Božie pôsobenie a ľudské úsi-

lie. Chyby pri hľadaní, nachádzaní a pl-
není Božej vôle vznikajú, keď človek be-
rie niektorý z týchto prvkov na príliš ľahkú
váhu. Božím pôsobením sa pokúša obhá-
jiť svoj strach pri prijímaní vlastných roz-
hodnutí. Na druhej strane svoju svojvôľu
pod vplyvom vlastných potrieb používa
ako náhradu za Božiu vôľu. Harmóniu ľud-
ského úsilia a plnenia Božej vôle vyjadru-
je myšlienka sv. Ignáca: Dôveruj Bohu tak,
akoby všetko záviselo od neho, ale ty vlož
do toho toľko úsilia, akoby si to mal celé
urobiť ty, a Boh nič.

Bohorodička je pre nás svedectvom
a príkladom, že aj my môžeme byť blaho-
slavení, keď pôjdeme cestou poznávania
a plnenia Božej vôle, ktorú nám zjavuje
jej Syn Ježiš Kristus.

FÚ
.

95 rokov Ťasnochová Terézia

80 rokov Kompanová Mária

Martvoň Štefan

75 rokov Ľubeková Margita

Krivačka Štefan

70 rokov Kľuska Ján

Svýbová Mária

65 rokov Žilinec Tomáš

Janceková Mária

Haluška Štefan

Melek Ladislav

Firic Jozef

60 rokov Snovák Ján

55 rokov Sedlárová Mária

Zemenčík Dominik

Kupčulák Tomáš

Slaničan Jozef

Slaničan Cyril

50 rokov Paško Jaroslav

Mateková Terézia

Lipničan Milan

Katrenčíková Irena

Valek František

Kľusková Helena

Prišli medzi nás:
Kristián Kľuska

Uzavreli manželstvo:
Jozef Dirga a Jana Piňáková

25. výročie sobáša:
Ján Teťák a manž. Helena

Odišli od nás:
Kubicová Margita, 59 rokov

JUBILANTI

v mesiaci február 2014
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História a súčasný stav projektu

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
začala projektové práce na projekte
v roku 2002, kde po vypracovaní pro-
jektových štúdií, dokumentácie pre
územné rozhodnutie a dokumentácie
pre stavebné povolenie bolo dňa 22. 06.
2005 vydané stavebné povolenie, kto-
ré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 08.
2005. Ukončenie prvej etapy projektu
bolo dňa 31. 08. 2009.

Nakoľko bol projekt rozdelený na dve
etapy, druhá etapa ktorej súčasťou je
obec Hruštín a zberač Hruštín – Babín
a Babín – Vasiľov, prešla do nového
programového obdobia 2007 – 2013.
V novom programovom období bol sta-
novený nový zoznam aglomerácií
(zoznam obcí) ktoré sú oprávnené žia-
dať o podporu. Obec Hruštín je samo-
statná aglomerácia a je teda súčasťou
druhej etapy projektu ktorá sa práve re-
alizuje. Podmienky operačného progra-
mu však z dôvodu veľkej vzdialenosti
od obce nespĺňala miestna časť Vaňov-
ka, na ktorú nebolo možné žiadať opráv-
nené výdavky a musela byť z projektu
vypustená.

Dňa 14. 10. 2008 OVS, a.s. predloži-
lo na Ministerstvo životného prostredia
SR projektový zámer veľkého projektu,
čím sa začal proces schvaľovania žia-
dosti s Európskou komisiou. Zdĺhavý
a náročný proces bol ukončený dňa
14. 11. 2012 kedy Európska komisia
schválila projekt a dňa 21. 03. 2013 bola
uzavretá zmluva o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku.

Zverejnením oznámenia vo vestníku
verejného obstarávania SR a EÚ sa dňa
15. 05. 2012 začala verejná súťaž, kto-
rá bola ukončená podpisom zmluvy
s víťazným uchádzačom dňa 03. 09.
2013. Suma za stavebné práce za-
zmluvnená s víťazným uchádzačom
predstavuje 39 490 001,1 € (bez DPH
vrátane rezervy).

Verejnou súťažou vybraný zhotoviteľ
stavby je združenie s vedúcim účastní-
kom OHL ŽS, a.s. Česká republika
a ďalšími účastníkmi OHL Pozemné
stavby, a.s. Bratislava a MBM-GROUP,
a.s., SR. Služby stavebného dozoru
bude vykonávať vedúci člen Vodohos-
podársky rozvoj a výstavba, a.s., ČR
a člen ESP Consult, s.r.o., SR.

Po všetkých vyššie uvedených proce-
soch schvaľovania projektových stup-
ňov s Ministerstvom životného prostre-
dia a Európskou komisiou sa dňa
24. 09. 2013 začali stavebné práce.

Predpokladaný termín začatia prác
v obci Hruštín je 03/2014.

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Popis projektu
Projekt nadväzuje na I. etapu projek-

tu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009.
Na obidve etapy bolo vydané právoplat-
né stavebné povolenie OÚ ŽP Dolný
Kubín č. 2005/00194/NO - AS zo dňa
22. 6. 2005. Po príprave a schválení jed-
notlivých stupňov projektových podkla-
dov pre operačný program životné
prostredie bola dňa 26. 08. 2010 poda-
ná žiadosť o nenávratný finančný prí-
spevok. Dňa 14. 11. 2012 Európska
komisia schválila veľký projekt odkana-
lizovania regiónu Oravy „Zásobovanie
vodou a kanalizácia oravského regió-
nu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný
z Operačného programu Životné
prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom
životného prostredia.

Realizáciou projektu bude na novú
kanalizačnú sieť napojených 18 801
obyvateľov zo 7 obcí Vavrečka, Hruš-
tín, Zákamenné, Novoť, Oravská Polho-
ra, Rabča a Sihelné, odpadové vody od
týchto producentov budú čistené už na
vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá
bola vybudovaná v rámci prvej etapy
projektu aj pre producentov etapy II.
a ostatných obcí okresu Námestovo.
V rámci projektu sa vybuduje 127,207
km gravitačnej kanalizácie, 15 ks čer-
pacích staníc odpadových vôd a 9,093
km výtlačného kanalizačného potrubia.
Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čis-
tiarne odpadových vôd v Dolnom Kubí-
ne (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie
odpadových vôd mesta Dolný Kubín
a priľahlých obcí a ČOV v Nižnej n. Ora-
vou (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie
odpadových vôd mesta Tvrdošín a Trs-
tená a priľahlých obcí.

Projekt spĺňa požiadavky smerníc EU
91/271/EEC o komunálnych odpado-
vých vodách vyriešením 5 aglomerácií
2 000 – 10 000 EO, 2 aglomerácií nad
10 000 – 15 000 EO a 1 aglomerácie
nad 15 000 – 150 000 EO, riešené ag-
lomerácie sú v súlade s Národným
programom SR a s Operačným progra-
mom Životné prostredie.

Postup prác pred a počas výstavby
Dňa 24. 09. 2013 sa oficiálne začali

stavebné práce, prvé výkopové práce
sa začali v obci Novoť a Zákamenné dňa
18. 10. 2013. V obci Hruštín sa predpo-
kladajú stavebné práce na jar v roku
2014.

Pred začatím prác bude vykonaná
majetkovoprávna identifikácia dotknu-
tých pozemkov, t.j. zoznam pozemkov,
vlastníkov a užívateľov týchto pozem-
kov cez ktoré bude prechádzať kanali-
zácia. Na základe tejto identifikácie

budú občania oslovení osobne alebo
písomne alebo zvolaním na obecný
úrad kde im bude predstavený projekt
a podmienky realizácie stavby. Na zá-
klade dohody bude s vlastníkmi resp.
užívateľmi uzavretá zmluva alebo do-
hoda, ktorá o. i. stanoví podmienky vstu-
pu na dané pozemky, t.j. čas realizácie,
nájom, podmienky uvedenia pozemku
do pôvodného stavu, náhrada škôd atď.
Následne bude stavba vytýčená a za-
čnú sa samotné výkopové práce na ka-
nalizácii. Občania budú o stavbe infor-
movaní prostredníctvom internetu,
obecných novín, obecného rozhlasu
a verejných hovorov.

Postup prác po ukončení stavby
Po ukončení výkopových prác bude

stavba zameraná geodetom stavby
a vyhotoví sa geometrický plán, ktorý
presne určí dotknuté pozemky a výme-
ry ochranného pásma kanalizácie.
Ochranné pásmo je 1,5 metra na obi-
dva strany od potrubia. Na základe tých-
to údajov budú s občanmi uzatvorené
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Tieto zmluvy sa uzatvárajú z dôvodu
stanovenia ochranného pásma kanali-
zácie, ktoré oprávňuje prevádzkovate-
ľa kanalizácie v prípade napr. poruchy
vstúpiť na pozemok za účelom jej opra-
vy. Druhé obmedzenie stanovuje zákaz
výstavby objektov (napr. budov) na ka-
nalizácii a v jej ochrannom pásme. Na-
koľko ide o širokú problematiku bude
vyššie uvedené s občanmi prerokova-
né osobne alebo na verejných hovo-
roch, kde budú podrobne stanovené
podmienky uzatvárania týchto zmlúv.

Záver
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

(OVS, a.s.) úspešne pripravila vyššie
uvedený projekt, zabezpečila finančné
prostriedky na jeho výstavbu, úspešne
ukončila proces výberu dodávateľa
stavby a služieb stavebného dozoru.
Týmto oficiálne oznamujeme, že dňa
24. 09. 2013 sa začala výstavba tohto
veľkého a náročného projektu.

OVS, a.s. vynaloží všetko úsilie na to,
aby sa toto dielo realizovalo kvalitne,
efektívne, tak zo stránky finančnej, ako
i technologickej, a zároveň, aby sa do-
držal stanovený termín.

Zároveň prosíme všetkých občanov
priamo alebo nepriamo dotknutých stav-
bou o pochopenie, spoluprácu a trpez-
livosť počas celej stavby ktorá bude
ukončená v roku 2015.

Ing. Marcel Bakoš

Projektový manažér

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. D. Kubín
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Najmladšia generácia v obci

23.01. – sa v priestoroch MŠ uskutoč-
nilo pracovné stretnutie p. uč. ZŠ Výhon
a p. uč. MŠ pred zápisom detí do 1. roční-
ka.

28.01. – aj tento rok pokračujeme v spo-
lupráci s p. Kratochvílovou z RÚVZ v DK,
ktorá zavítala opäť medzi predškolákov,
aby im porozprávala, aké dôležité je pra-
videlné čistenie zúbkov. Deťom predvie-
dla správnu techniku čistenia zúbkov, kto-
rú si spolu precvičili. Na záver im rozdala
pracovné listy, ktoré deti vypracovali a vy-
farbili.

Prijímanie detí na predprimárne vzde-
lávanie.

Do materskej školy sa prijímajú deti na
základe žiadosti zákonného zástupcu,
môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, deti
nadané, vo veku spravidla od 3-6 rokov,
deti s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou a s dodatočne odloženou šk.
dochádzkou. Do materskej školy sa prijí-
majú deti priebežne alebo na nasledujúci
školský rok. Miesto a termín podávania
žiadostí pre nasledujúci šk. rok zverejní
riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na
budove MŠ a inom verejne prístupnom
mieste spravidla od 15. februára do 15.
marca. Riaditeľka spolu s miestom a ter-
mínom zverejní aj podmienky prijímania
detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti,
ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odlo-
ženou povinnou školskou dochádzkou.
Ostatné podmienky prijímania detí určí ria-
diteľka a po prerokovaní s pedagogickou
radou školy zverejní na viditeľnom mies-
te. Deti sa do MŠ prijímajú na základe pí-
somnej žiadosti zákonného zástupcu, kto-
rú predloží riaditeľke spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobec-
ného lekára pre deti a dorast. Ak ide

o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami, zákonný zástupca pred-
loží okrem žiadosti a potvrdenia o zdra-
votnom stave dieťaťa aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie. O zaradení dieťaťa so špeci-
álnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
rozhodne riaditeľka na základe odporúča-
nia všeobecného lekára pre deti a dorast
a školského zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie a informovaného
súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí
v triede môže byť znížený najviac o dve
za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Maximálny počet
zaradených detí so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami v jednej trie-
de je dve. Výkonom práv začleneného die-
ťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami nemôžu byť obmedzené
práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom
výchovy a vzdelávania. V materskej ško-
le môže pôsobiť aj asistent učiteľa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo ne-
prijatí dieťaťa do materskej školy k začiat-
ku školského roka vydá riaditeľka do
31. augusta. Rozhodnutie o odklade po-
vinnej školskej dochádzky dieťaťa predlo-
ží zákonný zástupca riaditeľke do 15. aprí-
la. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa
počas školského roka vydá riaditeľka do
30 dní odo dňa podania žiadosti.

V zmysle zákona o výchove a vzdelá-
vaní a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov č.245/2008, § 59, ods.3 (Školský
zákon) riaditeľka materskej školy zverej-
ňuje po dohode so zriaďovateľom miesto
a termín podávania žiadosti pre nasledu-
júci školský rok.

Žiadosti sa preberajú a vydávajú v bu-
dove Materskej školy Hruštín

Vydávanie, odovzdávanie žiadostí, pre-
vzatie rozhodnutí o prijatí na predprimár-
ne vzdelávanie sa bude realizovať v bu-
dove Materskej školy Hruštín v určených
dňoch a hodinách.
Žiadosť na predprimárne vzdelávanie
na školský rok 2014/2015

Postup pri zápise na predprimárne
vzdelávanie

Termín vydávania žiadostí na predpri-
márne vzdelávanie:

od 3. marca 2014 do 7. marca 2014
v čase od 7.00 hod. – do 09.00 hod. a od
12.00 hod. - do 14.00 hod.

od 10. marca 2014 do 14. marca 2014
v čase od 08.00 hod. – 11.00 hod. a od
15.00 hod. do 16.00 hod.

Termín odovzdania žiadostí na predpri-
márne vzdelávanie:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný na
materskú školu doručiť písomnú žiadosť
spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobi-
losti dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast a tlačivo s informáciami
o dieťati v dňoch: od 24.marca 2014 do
27. marca 2014 v čase od 08.00hod. – do
11.00hod. a od 15.00hod. – do 16.00hod.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, zákonný zá-
stupca predloží aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a odporúčanie od všeobec-
ného lekára pre deti a dorast. Ak ide
o dieťa so zmyslovým a telesným postih-

nutím predkladá tiež vyjadrenie príslušné-
ho odborného lekára.

Termín vydávania rozhodnutí o pri-
jatí dieťaťa na predprimárne vzdeláva-
nie:

od 5. mája 2014 do 9. mája 2014 v čase
od 08.00 hod. – do 11.00 hod. a od 15.00
hod. do 16.00 hod.

Prijímanie detí do materskej školy
Dieťa sa do materskej školy prijíma na

základe písomnej žiadosti zákonného zá-
stupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti sa prijímajú do materskej školy
spravidla od troch do šiestich rokov. Ak
ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zaria-
denia výchovného poradenstva a preven-
cie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povin-
nej školskej dochádzky dieťaťa predloží
zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravi-
dla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatoč-
nom odklade plnenia povinnej školskej do-
chádzky dieťaťa predloží zákonný zástup-
ca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do
materskej školy aj s potvrdením o zdra-
votnom stave dieťaťa.

Ďalšie podmienky prijatia:
1.Podanie písomnej žiadosti do materskej

školy.
2.Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňu-

júci dochádzku do materskej školy.
3.Základné sebaobslužné návyky dieťaťa

(hygiena, stravovanie, obúvanie...).
4.Dovŕšenie vekovej podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prednostne pri-
jímajú deti:

Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
Deti s odloženou povinnou školskou

dochádzkou.
Deti s dodatočne odloženou povinnou

školskou dochádzkou.
Deti zamestnaných rodičov, ktorí majú

trvalý pobyt v Hruštíne.
Deti zamestnaných rodičov, ktoré majú

v MŠ staršieho súrodenca a v rodine nie
je dieťa mladšie ako 3 roky.

Deti zamestnaných rodičov, ktorých deti
dovŕšia tri roky do 31. augusta 2014.

Deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný
zástupca.

Deti mladšie ako tri roky - v prípade
nenaplnenej kapacity.

V priebehu školského roka sa prijímajú
deti na predprimárne vzdelávanie len
v prípade, ak to bude kapacita zariadenia
dovoľovať.

Vážení rodičia, prihláška do MŠ obsa-
huje 2 strany (žiadosť a informácie o die-
ťati), je potrebné vyplniť obe a priniesť do
MŠ v čase zápisu.

Deti, ktoré MŠ už navštevujú, nepotre-
bujú novú žiadosť na predprimárne vzde-
lávanie.

POZVÁNKA:
Srdečne Vás pozývame na

„MAŠKARNÝ PLES“ dňa 11.2.2014
(utorok) o 15.00 hod. v sále KD.

Tešíme sa na Vás!

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
JANUÁR 2014

15.1. - sa v Námestove konalo okresné
kolo olympiády AJ. Našu školu reprezen-
toval Martin Halaštík z 9.A, pripravovala
ho p.uč. Kubasová. V konkurencii 18 sú-
ťažiacich obsadil 12.miesto. Zvíťazila Bri-
gita Vrábeľová z Or. Lesnej. Ďakujeme za
reprezentáciu školy.

22.1. - dostali deviataci svoje fotoalbu-
my, aby mali po rokoch na koho spomí-
nať. Albumy, ktoré vrátane 4ks malých
fotografií vyrobila firma Portrét s.r.o. z Tor-
nale, stáli 8 €.

22.1. – v ZŠ Lokca sa konalo okresné
kolo matematickej olympiády (piataci).
Náš zástupca Jaroslav Kaprál (5.A) sa
síce nestal úspešným riešiteľom, ale as-
poň nazbieral skúsenosti tohto druhu sú-
ťaže. Pripravovala p.uč. Kopilcová.

23.1. – olympiáda NJ – Matej Martvoň
(9.B) obsadil v okresnom kole 2.miesto,
Katarína Kurčinová (8.B) bola štvrtá. Pri-
pravovala Mgr. Šalatová. Blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu!

27.1. - 15 žiakov 2.- 4. ročníka sa zú-
častnilo obľúbenej celoslovenskej vedo-
mostnej súťaže VŠETKOVEDKO, v kto-
rej si zmerali svoje sily s rovesníkmi
z iných škôl. Po spracovaní a vyhodnote-
ní testov sme všetkým zúčastneným mu-
drcom odovzdali krásne diplomy a ceny.
Medzi najbystrejšími súťažiacimi boli naj-
múdrejší: Lenka Štajerová 2.A, Lucka
Radzová 4.A, Petra Hojová 4.A.

28.-30.1. sa v telocvični hral turnaj vo
vybíjanej dievčat – MŽ (4.-6.roč.). Zvíťa-
zila 6.A trieda, na druhom mieste bola 6.B
a tretia 5.A trieda. Najviac zásahov (21)
mala Lenka Drígľová (6.B).

28.1. – okresné kolo v prednese povesti
– Šaliansky Maťko. Reprezentoval nás
Patrik Šeliga (4.B), ktorému ďakujeme za
reprezentáciu školy. Pripravovala p.uč.
Poljaková.

27.1. – konala sa polročná pedagogic-
ká rada. Výsledky klasifikácie: z 346 žia-
kov neprospelo – 11 žiakov. Prospelo
53 žiakov, prospelo veľmi dobre – 87 žia-
kov, prospelo s vyznamenaním – 195 žia-
kov. Mali sme 98 žiakov so samými jed-
notkami. Žiaľ, vyskytlo sa 2x pokarhanie
od RŠ, zníženú známku zo správania na
II. stupeň mali 5 žiaci. V dochádzke boli
najlepší: I.stupeň – 1.A – 20,8 hod. na žia-
ka, 3.B – 23,4 hod., 4.B – 27,8 hod. Naj-
viac – 2.A – 43,1 hod.

II.stupeň – najlepší 7.B – 10,7 hod (!!!)
5.B – 21,05 hod; 6.B – 29,2 hod. Najviac
– 9.B – 47,3 hod.

31.1. – odovzdanie polročných vysved-
čení (výpisov známok) žiakom, polročné
prázdniny 3.2.2014

��Nezisková organizácia Osmijanko pri-
pravila pre žiakov na 1. stupni ZŠ literár-
ne hádanky nielen pre pobavenie, ale
i na zamyslenie. Súťaž trvá od januára do
konca apríla 2014. 8 literárnych hádaniek
je určených na hravú prácu s literárnym
textom. Prostredníctvom súťaže sa zozná-
mia žiaci s dielami slovenskej literatúry.
Do 10.ročníka tejto celoslovenskej súťa-
že sa zapojili kolektívy žiakov z 2.A, 3.A,
3.B a 4.B. Prajeme im veľa úspechov.

��Pred telocvičňou sa našiel šperk. Kto
si myslí, že by mohol byť jeho, nech sa
prihlási u riaditeľa školy.

Mgr.Július Kubáni
 riaditeľ školy

Ako súčasný predseda pozemkového
spoločenstva Vás chcem informovať
o mimoriadnej dôležitosti zhromaždenia
pripravovaného na deň 16.02.2014
z dôvodu prijatia nového zákona
č.97/2013 Z.z. o pozemkových spolo-
čenstvách (ďalej len „zákon“). Týmto zá-
konom je všetkým pozemkovým spolo-
čenstvám založeným podľa doterajších
predpisov uložená povinnosť prispôso-
biť svoje pomery ustanoveniam nového
zákona. Naše spoločenstvo Združenia
bývalých urbarialistov obce Vaňovka, po-
zemkové spoločenstvo je spoločen-
stvom bez právnej subjektivity, a preto
mu vznikla povinnosť podať do
28.02.2014 návrh na zápis do registra
vedeného lesným úradom.

Zo znenia nového zákona o pozem-
kových spoločenstvách vyplýva, že ak
chceme, aby spoločenstvo Združenia
bývalých urbarialistov obce Vaňovka, po-
zemkové spoločenstvo mohlo existovať
a fungovať aj po dátume 01.03.2014, je
podľa zákona potrebné, aby zhromaž-
denie vlastníkov podielov spoločnej ne-
hnuteľnosti schválilo novú Zmluvu o po-
zemkovom spoločenstve vlastníkov po-
dielov spoločnej nehnuteľnosti a nové
Stanovy.

Podľa §15 ods.2 zákona o pozemko-
vých spoločenstvách zhromaždenie roz-
hoduje o schválení novej zmluvy o spo-
ločenstve a o schválení nových stanov
nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov
členov spoločenstva. Nové pozemkové
spoločenstvo podľa zákona č.97/2013
Z.z. bude právnickou osobou s právnou
subjektivitou.

Vaša účasť na zhromaždení je potreb-
ná, lebo v prípade, že zhromaždenie ne-
bude uznášaniaschopné a teda nebudú
prítomní vlastníci podielov, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov
počítaných podľa veľkosti podielov, ale-
bo ak vlastníci nadpolovičnej väčšiny
všetkých hlasov novú Zmluvu o pozem-
kovom spoločenstve neschvália, bude
podľa §31 ods.10 zákona spoločenstvo
Združenia bývalých urbarialistov obce
Vaňovka, pozemkové spoločenstvo de-
finitívne zrušené (a to pre porušenie po-
vinnosti podľa §31 ods. 6 zákona).

Týmto Vás predseda spoločenstva
a výbor spoločenstva chce požiadať, aby
ste sa zhromaždenia zúčastnili, či už
osobne alebo prostredníctvom osoby
splnomocnenej. Tešíme sa na účasť Vás
všetkých.

Vo Vaňovke dňa 20.01.2014
Jozef Gruchaľák, predseda spoločenstva

Oboznámenie členov Združenia
bývalých urbarialistov obce

Vaňovka so zmenou právnych
predpisov o pozemkových

spoločenstvách

Podujatia v mesiaci február 2014

MKS pri OcÚ Hruštín

2.2. Divadelné predstavenie ELÁ HOP
8.2. Prechod piatimi hoľami
8.2. Tanečná zábava
9.2. Hovor s občanmi

11.2. Maškarný ples MŠ

12.2. Maškarný ples ZŠ
15.2. Maškarný ples
19.2. Predaj BLAŽEK
22.2. Rodinná oslava
23.2. Strelecká súťaž
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POZVÁNKY ��POZVÁNKY �

Výbor Združenia bývalých urbarialistov obce Vaňovka,
pozemkové spoločenstvo, 029 52 Hruštín

pozýva svojich členov

na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa
16.2.2014 o 15.00 hod.

v budove bývalej ZŠ vo Vaňovke
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Platby do zahraničia realizujete teraz rých-
lejšie, keďže finančné prostriedky musia byť
pripísané na účte príjemcu maximálne do
nasledujúceho dňa rovnako ako domáce plat-
by.

Štáty SEPA:
Euromenové krajiny v EÚ: Rakúsko, Ta-

liansko, Belgicko, Luxembursko, Cyprus,
Malta, Estónsko, Holandsko, Fínsko, Portu-
galsko, Francúzsko, Slovinsko, Nemecko,
Slovensko, Grécko, Španielsko, Írsko, Lotyš-
sko

Ne-euromenové krajiny EÚ: Bulharsko,
Česká republika, Poľsko, Dánsko, Rumun-
sko, Chorvátsko, Švédsko, Maďarsko, Spo-
jené kráľovstvo, Litva

Krajiny EHP mimo EÚ Island, Nórsko, Lich-
tenštajnsko

Krajiny mimo EHP: Monako, Švajčiarsko

Klienti zavedením SEPA získajú rýchlejší
prevod finančných prostriedkov nielen v rám-
ci domáceho, ale aj cezhraničného platob-
ného styku.

Spracoval Ľubomír Jurovčík, konateľ

Od 1. februára 2014 sa všetky domáce
a cezhraničné platby v mene euro v rámci
krajín Európskeho spoločenstva stanú SEPA
platbami.

SEPA (Single Euro Payments Area – jed-
notná oblasť platieb v eurách) predstavuje
priestor, v ktorom majú spotrebitelia, podni-
ky a iné hospodárske subjekty možnosť rea-
lizovať a prijímať platby v eurách. Jedná sa
o realizáciu a prijímanie platieb nielen v rám-
ci jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými kra-
jinami patriacimi do SEPA priestoru za rov-
nakých podmienok, práv a povinností. Vyplý-
va to z európskej legislatívy, ktorá je záväz-
ná pre všetkých účastníkov platobného sty-
ku, či už pre banky alebo ich klientov.

Zmena formátu účtu na IBAN účet:
Zmení sa formát čísla účtu, ktorý používa-

te pri zadávaní platobných príkazov teraz
v rámci SR, na medzinárodný formát IBAN
napríklad SK88 0200 1234 5612 3456 7890
a BIC swiftový kód banky v tvare napríklad
SUBASKBX (iba v prípade platieb mimo SR).
Táto zmena používania formátu čísla účtu
nastane 1. februára 2014.

Fyzické osoby spotrebitelia budú môcť za-
dávať číslo účtu príjemcu pri prevodoch v sta-
rom formáte až do 1. februára 2016 pre všet-
ky platby v rámci SR. Konverziu čísla účtu
do IBAN formátu vám v tomto období sa za-
bezpečí automaticky. Je stanovené dvojroč-
né prechodné obdobie, ktoré vám poskytne
dostatok času na zmenu bez stresov.

Výhody:
Z jedného platobného účtu budete môcť re-

alizovať úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci
SEPA krajín rovnako jednoducho, rýchlo,
komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok
ako v prípade domácich platieb (napríklad
zaplatiť ubytovanie v zahraničí).

Na všetky platby v eurách vám postačí už
len jeden účet a jedna platobná karta.

Výročná správa Rodinného

centra Motýlik
Forma združenia: občianske
združenie- nezisková organi-
zácia.
IČO 42216303
Bankové spojenie:
č.ú.: 4013569106/7500
Počet členov za rok 2013: 62

Združenie bolo založené dňa 25. 02.
2011 rodičmi, ktorí chcú pre rodiny robiť
viac. Naším cieľom je ponúkať a vo vlast-
nej réžii organizovať zmysluplný program
pre rodiny s deťmi a mládež. Organizuje-
me kultúrne a športové podujatia, a tiež
vzdelávacie aktivity pre deti a aj pre rodi-
čov. Všetky naše podujatia organizujú
mamičky na materskej dovolenke a pra-
cujúce mamičky s podporou svojich rodín,
no predovšetkým s podporou manželov.
Naša činnosť je dobrovoľná, bez nároku
na honorár. Podujatia a aktivity vytvára-
me s nadšením a radosťou urobiť niečo
viac pre rodiny v Hruštíne. A preto s ra-
dosťou privítame medzi seba aktívne ma-
mičky aj otcov, ktorí by radi pomohli pri
vytváraní a realizácii programu voľno-ča-
sových aktivít pre naše deti a mládež.

VYÚČTOVANIE r. 2013

Príjmy:
� dotácia od obce 1000 €
� Slovenský plynárenský podnik grant

838 €
� Slovenská sporiteľňa grant 1000 €
� Dobrovoľné príspevky rodičov, členské,
� vstupné z divadel.predstavení
� a ostatné sponzorské dary 2007,89 €
� Dotácia SAS 300 €
� 2% z dane (v spolupráci s Orava Fé-

nix) 413 €
Príjmy celkom : 5558,89 €

Výdaje:
� el.energia, voda, kúrenie priestorov

RCM 845,73 €
� dopravné ihrisko 852,54 €
� Deň rodiny 484,57 €
� divadelné predstavenie Maškrtníček

400 €
� denný tábor 370,08 €
� tvorivá dramatika 282,23 €
� divadelné predstavenie BDZ 300 €
� ploché lano Gibon 82,80 €
� trampolíny, lopty 121,80 €
� piškvorky na stenu 179 €
� výlet Bojnice (autobus) 260 €
� nákup kníh 153 €
� telocvičňa-prenájom 300 €
� materiál tvorivé dielne, disco pre deti,

spoločenské hry, hračky, psychomoto-
rické pomôcky, prevádzková réžia...
2702,35 €

Výdaje celkom 5537,50 €

Zostatok na bežnom účte k 31.12.2013
... 21,39 eur

Všetky daňové doklady sú po dohovo-
re prístupné k nahliadnutiu občanom obce.
(kontakt 0911022880)

Čo sú SEPA platby

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
Obec Hruštín ponúka na prenájom

nebytové priestory nad poštou na

služby pre obyvateľov (kaderníctvo,

kvetinárstvo, cukrárenská výroba),

nie obchod s textilom.

Bližšie informácie na OcÚ Hruštín,

tel.: 043/5577111.

Obec Hruštín ponúka na predaj

miešačku. Cena dohodou, info

na OcÚ Hruštín, tel.: 043/5577111.

� Predám staršie rine a zvody +

strešné háky. Cena dohodou.

Tel.: 0944 270532

POTREBUJETE POŽIČAŤ?

– rýchla pôžička, bez rizika

– zamestnaným, nezamestnaným,

MD, dôchodcom, živnostníkom

– vybavenie do 24 hodín

– možnosť požiadať o pôžičku aj

cez víkend

– peniaze až k Vám domov

alebo na účet

– splácanie pod kontrolou

– kontakt: 0918322811

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

Naše poistenie, s.r.o. člen medzi-

národnej siete Insia

Mláky 7(budova polície)

029 01 Námestovo

Tel.č. 0911 623 039, 0917 984 645

www.nasepoistenie.sk

info@nasepoistenie.sk


