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z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

V Drahovciach sa 8. a 9. mája usku-
točnil IV. ročník Majstrovstiev Sloven-
ska v kosení ručnou kosou pod ná-
zvom Drahovská kosa. V súťažnej ka-
tegórii nad 60 rokov zvíťazil Ján Šta-
jer z Hruštína, ktorý súťažné pole
s rozlohou 50 metrov štvorcových po-
kosil za 2,57 minúty. V kategórii žien
vyhrala Milka Šeligová, taktiež z Hruš-
tína, ktorá pokosila 25 metrov štvor-
cových poľa za 1,30 minúty.

Už tradične sa v druhú májovú nedeľu zišli
v kultúrnom dome naše mamy a staré mamy,
aby spoločne oslávili svoj sviatok. V progra-
me, v ktorom vystúpili deti z MŠ, žiaci ZŠ,
SZUŠ Jánoš, divadlo „Bastafidli“ a folklórny
súbor, sa všetkým mamám poďakovali za lás-
ku, ktorú im dávajú. Na záver sa prítomným
prihovoril starosta obce Mgr. František Ška-
pec, ktorý všetky mamy obdaroval sladkos-
ťou.

POZVÁNKA
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Očami
starostu

Studený a vlhký máj podľa pranostiky
tento rok prospieval jarnej ve-
getácii. My na obci sme
v máji pokračovali v za-
čatých prácach.

Činnosť za mesiac máj:
1/ Elektrikár p. Marián Martvoň so svojimi

chlapmi, nám urobil zemou od stĺpa prí-
pojku elektrickej energie do požiarnej
zbrojnice v Hruštíne a taktiež bol na-
montovaný hromozvod.

2/ P. Zaťko nám so svojím mechanizmom
urobil výkopové práce okolo budovy po-
žiarnej zbrojnice – budova bola odvod-
nená drenážou.

3/ Živnostníci p. Hojo, p. Vlžák,a p. Me-
denci pokračovali v prácach na hasič-
skej zbrojnici. Začali zatepľovať budo-
vu polystyrénom – zvonku.

4/ Pracovníci obce a p. Drígeľ nám po-
zvárali a opravili autobusové zastávky
v centre obce. Zároveň boli zastávky
natreté farbou.

5/ Pracovníci obce tento mesiac ukončili
jarné upratovanie po obci (rozvoz kon-
tajnerov).

6/ Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
D. Kubín pokračovala v prácach kana-
lizácie na uliciach – Radzovka, Dedina
a v záhradách v Dedine.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uve-
dených prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Minulý rok sa v našej
obci začala realizovať ka-
nalizácia, ktorá je sú-
časťou II. etapy projek-

tu, v ktorom sú zahrnuté
obce Hruštín, Novoť, Záka-

menné, Rabča, Oravská Polhora, Sihel-
né. Najväčšou bolesťou po kanalizácii sú
rozbité cesty. Žiaľ, takáto činnosť to ob-
náša. Ak chceme, aby cesty po kanalizá-
cii a následnom asfaltovaní neupadali,
musíme do istého času strpieť aj túto ne-
príjemnosť – rozbité cesty.

Na obecnom zastupiteľstve v piatok
29.5.2015 sme prerokovali podnet obča-
nov z ulice Zamost, ktorý sa zaoberal sta-
vom miestnych komunikácií. Musím kon-
štatovať, že skutočne ide tam o najhoršiu
komunikáciu, nakoľko sa pred kanalizá-
ciou robil aj nový vodovod s novými hyd-
rantmi. Sám som chcel, aby sa cesta ro-
bila už na jar, no po konzultácii s pracov-
níkmi vodární a starostami, kde kanalizá-
cia prebehla, sme sa dozvedeli, že kom-
pletné asfaltovanie ciest je najideálnejšie
po roku výkopových prác, nakoľko potom
nedochádza k upadaniu asfaltovanej ces-
ty.

Sami sme mohli vidieť, čo urobilo rých-
le asfaltovanie po trase nového vodovo-
du. Z asfaltovaných rýh sa stali preliači-
ny. Pri kopaní kanalizácie sa narušil
takmer celý povrch cesty.

V pondelok 1.6. 2015 sme mali v Ná-
mestove starostovia obcí námestovského
okresu, kde sa realizuje kanalizácia, stret-
nutie s vedúcimi pracovníkmi OVS a.s.
Dolný Kubín. Boli sme informovaní o prie-
behu prác na kanalizácií v jednotlivých
obciach a o postupe úprav miestnych ko-
munikácií. Miestne komunikácie do šírky
3,5 m budú zaasfaltované v celej šírke.
Na ostatných miestnych komunikáciách,
ktoré sú širšie, budú zaasfaltované len
výkopové ryhy a prekopy ku jednotlivým
prípojkám. Všetci starostovia sme nesú-
hlasili s tým, aby boli zaasfaltované len
úzke ryhy. Žiadali sme, aby všetky cesty
poškodené pri realizácii kanalizácie boli
zaasfaltované a dané do pôvodného sta-
vu. Ďalej sme žiadali, aby sa čím skôr
začalo s úpravou miestnych komunikácií,
ktoré boli prekopané už vlani a je na nich
uľahnutá povrchová ryha. Pracovníci OVS
a. s. Dolný Kubín nám prisľúbili, že budú
žiadať firmy, ktoré robia kanalizáciu, aby
urýchlene začali asfaltovať ulice. Na toto
asfaltovanie som ako starosta apeloval už
niekoľkokrát a žiadal som firmy, aby sa
pozreli na stav ciest. Dostal som prísľub,
že sa začne v mesiaci jún, júl. Taktiež som
napísal list na OVS a.s. Dolný Kubín
s podnetom občanov z ulice Zamost a žia-
dosťou obecného zastupiteľstva, aby nám
dali písomnú odpoveď na naše otázky tý-
kajúce sa daného problému.

Mgr. František Škapec
starosta obce

„Dom bez detí je ako zvon bez srdca.“
(Matka Tereza)

Uznesenie č. 22/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 1: Otvorenie

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 11
B/ Schvaľuje:
Doplnenie programu o bod č. 10 v znení:
Schválenie rekonštrukcie verejného osvetle-
nia vo Vaňovke.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 23/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 2: Prejednanie predchádzajúce-
ho uznesenia OZ

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hruštíne konané-
ho dňa 27.02.2015.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 24/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 3: Prejednanie Protestu
prokurátora proti VZN Obce Hruštín
č. 7 o obecných symboloch a ich

používaní zo dňa 23.10.1992.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Protest prokurátora proti VZN Obce Hruštín
č. 7 o obecných symboloch a ich používaní zo
dňa 23.10.1992.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 25/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 4: Návrh Dodatku č. 1 k VZN
č. 7/1992 o obecných symboloch a ich

používaní.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/1992 o obecných
symboloch a ich používaní.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 26/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 5: Návrh Dodatku č. 1 VZN
č. 2/2006 Prevádzkový poriadok

pohrebiska a Domu smútku.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Dodatok č. 1 VZN č. 2/2006 Prevádzkový po-
riadok pohrebiska a Domu smútku.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 27/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 6: Návrh VZN č. 4/2015 o určení
pravidiel času predaja v obchode, času

prevádzky služieb na území obce Hruštín

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
VZN č. 4/2015 o určení pravidiel času predaja
v obchode, času prevádzky služieb na území
obce Hruštín.

Mgr. František Škapec, starosta obce
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Uznesenie č. 28/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 7: Návrh Záverečného účtu
Obce Hruštín a rozpočtového hospodáre-

nia za rok 2014 a Správa nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky za
obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Obce Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky za obdobie od 01.01.2014 do 31. 12.
2014 Obce Hruštín.
B/ Schvaľuje:
1. Záverečný účet Obce Hruštín a celoročné

hospodárenia bez výhrad za rok 2014.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodá-

renia na tvorbu rezervného fondu vo výške
12.457,38 Eur a na ostatnú tvorbu rezerv-
ného fondu s účelom na úpravu miestnych
komunikácií vo výške 112.116,38 Eur.

3. Použitie zostatku finančných operácií vo
výške 49.999,39 Eur na tvorbu rezervného
fondu.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 29/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 8: Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu Obce

Hruštín za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie:
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu Obce Hruštín za rok 2014.

Mgr. František Škapec, starosta obce

 Uznesenie č. 30/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 9: Návrh Plánu práce Hlavného
kontrolóra Obce Hruštín na II. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Plán práce Hlavného kontrolóra Obce Hruštín
na II. polrok 2015.

 Mgr. František Škapec, starosta obce

 Uznesenie č. 31/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 10: Schválenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia vo Vaňovke.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatre-

nia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce
Hruštín – m. č. Vaňovka“, ktorý je realizo-
vaný „Obcou Hruštín“

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov pro-
jektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 32/2015
zo zasadnutia OZHruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 11: Prejednanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
1. Predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hruš-

tín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO:
00314501, parcela CKN č. 1335/2 v k. ú.
Hruštín o výmere 18 m2, spoluvlastnícky

podiel 1/1, za cenu stanovenú podľa zna-
leckého posudku č. 114/2015 vyhotovené-
ho znalcom Ing. Mariánom Pilkom vo výš-
ke 51,00 Eur/18 m2 priamym predajom pre
Mgr. Zuzanu Snovákovú, nar. 24. 10. 1984,
bytom Radzovka 618/18, 029 52 Hruštín.
Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č.
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 33/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 12: Prerokovanie nájomných
zmlúv.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
1. Zmluvu č. 1/2015 o nájme obecného po-

zemku s Poľnohospodárskym družstvom
Hruštín.

2. Zmluvu č. 2/2015 o prenájme nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska
s. č. 309/9 s Andreou Teťákovou, Slnečná
142/26, 029 52 Hruštín.

3. Zmluvu č. 3/2015 o prenájme nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska
s. č. 309/9 s Farmáciou, s. r. o., Červeného
kríža 62/30, 029 01 Námestovo.

4. Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve „IBV
Hruštín, m.č. Vaňovka - Hrady SO 03 IBV
Hruštín, m. č. Vaňovka - Hrady, vodovodná
sieť“ s OVS, a. s., D. Kubín.

5. Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve „Miest-
ne komunikácie Hruštín, SO - 02a IBV  Pod
Uhliskom, vodovodná sieť s OVS, a. s.,
D. Kubín.

 6. Zmluvu č. 4/2015 o prenájme nebytových
priestorov v budove zdravotného stredis-
ka s. č. 309/9 s Martou Piňákovou, Lán
658/71, 029 52 Hruštín.

 7. Zmluvu č. 5/2015 o prenájme nebytových
priestorov v obecnej budove s. č. 49/10
s Jaroslavom Prílepkom, Odbojárov
1955/9, 026 01 Dolný Kubín.

 8. Nájomnú zmluvu (na základe koncesnej
zmluvy) na prenájom verejného osvetle-
nia v obci Hruštín s SE Predaj, s. r. o., Bra-
tislava.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 34/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 13: Zmena Rozpočtu MŠ Hruštín
na rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2015.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 35/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 14: Zmena Rozpočtu ZŠ Hruštín
na rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo
A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2015.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 36/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 15: Zmena Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo

A/ Schvaľuje:
Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 37/2015
zo zasadnutia OZ Hruštín
konaného dňa 29.05.2015

K bodu č. 16: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie:
1. Podnet občanov ulice Zamost ohľadom

zaasfaltovania cesty.
2. Uznesenie Komisie obecného zastupiteľ-

stva v Hruštíne na ochranu verejného záuj-
mu zo dňa 29.05.2015 – nenašla žiaden
rozpor záujmov.

B/ Žiada:
1. Žilinský samosprávny kraj o odstránenie

havarijného stavu cesty III. triedy č. 521 01,
ktorá prechádza obcou Hruštín - Zábava.

2. Oravskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Dol-
ný Kubín o bez odkladnú úpravu miestnych
komunikácií v obci Hruštín po zrealizova-
nej kanalizácie – dať cesty do pôvodného
stavu.

C/ Odporúča:
Predať prívesný vozík za osobné auto.

D/ Ukladá:
Prednostke OcÚ Hruštín pozvať na budúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva vedú-
cich pracovníkov OHL, a. s., Brno a OVS,
a. s., Dolný Kubín, zodpovedných za kana-
lizáciu.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Jozef si založil rodinu a rozhod-
li sa spolu s manželkou postaviť
si svoj vysnívaný dom. Nejaké
peniaze si odložili, a ešte potre-
bovali na výstavbu domu ďalšie

zdroje. Hľadali možnosti na trhu, obišli banky
a zistili, že pri jeho práci na živnosť je prob-
lém dostať hypotéku od banky pre nedosta-
točnú bonitu . Navštívil stavebnú sporiteľňu,
kde využil jednu z výhod stavebného spore-
nia – tzv. zaslúženú bonitu, kde klient nemu-
sí preukazovať výšku príjmu, lebo preukázal
schopnosť plniť si záväzky dlhodobým spo-
rením (pr. 12 mes. po 200 €) a následne si
mohol vziať medziúver zo stavebnej sporiteľ-
ne bez založenia nehnuteľnosti s nízkou úro-
kovou sadzbou až do výšky 50 tis. €. V minu-
losti mohli byť tieto sadzby atraktívne, no
v súčasnosti už výhodné nie sú a hypotéky
za začínajú pod hranicou dvoch percent.
Klient sa rozhodol odísť ku konkurencii a ča-
kalo ho nemilé prekvapenie – poplatok za
predčasné splatenie úveru. Na rozdiel od
bánk, kde v dobe fixácie úrokovej sadzby je

Čo nás čaká pri refinancovaní medziúveru zo stavebnej sporiteľne hypotékou?
predčasné splatenie úveru bez poplatku,
v stavebných sporiteľniach musí rátať so
sankciami. V najhorších prípadoch sa sank-
cia za nevernosť môže vyšplhať až na deväť
percent s príslušenstvom z cieľovej sumy. Ti-
pom – ako sa vyhnúť poplatkom – je splnenie
nároku na stavebný úver, ktorého predčasné
splatenie je bez poplatku. Treba však na to
okamžité zdroje a čas na pridelenie cieľovej
sumy. Medziúvery odporúčame využívať len
na preklenutie určitého obdobia (1-2 roky) ako
Vám vznikne nárok na zákonný úver, pretože
počas doby splácania medziúveru sú úroče-
né aj vaše vlastné nasporené prostriedky,
štátna prémia, pripísané úroky, čo úver pre-
dražuje. Na dlhšie obdobie je jednoznačne
lacnejšia alternatíva hypotéky. Ak nemáme
žiadne, alebo máme len minimálne úspory,
resp. potrebujeme väčšiu investíciu, odporú-
čame využiť niektorú z hypoték poskytova-
ných bankami. V prípade menšej investície
môžeme zvážiť medziúver zo stavebnej spo-
riteľne ako alternatívu k spotrebným úverom.

Bc. Ľubomír Jurovčík
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Rok rodiny – KAŽDÁ LÁSKA PRINÁŠA OVOCIE
Drahí bratia a sestry, milí manželia,

drahé rodiny!
V minulom príhovore sme rozprávali

o tom, že sviatosť manželstva sa nevy-
čerpáva a nekončí v tom, že sa muž
a žena rozhodnú žiť len jeden pre druhé-
ho, ale že tento ich vzťah má svoje pokra-
čovanie a naplnenie v túžbe stať sa ro-
dičmi. Nie každý je však povolaný do man-
želstva. Môžeme sa teda opýtať: „Je mož-
né prežívať plodnosť aj mimo manželské-
ho života?“ Ak áno, tak akým spôsobom
ju môžu prežívať ľudia žijúci v kňazstve,
rehoľnom živote, či tí, ktorí nežijú ani
v manželstve ani v zasvätenom živote
a sú „single“?

Hneď v úvode musíme povedať, že člo-
vek je povolaný prežiť svoj život v plod-
nosti – ak aj nie prostredníctvom plode-
nia a vychovávania detí, potom cez iné
formy sebadarovania a služby. Spomeň-
me si na Ježišove slová, ktoré adresoval
svojim učeníkom: „Ja som si vás vyvolil,
aby ste išli a prinášali ovocie“. Inými slo-
vami, nie všetci muži a ženy musia byť
biologickými rodičmi, aby vyžarovali plod-
nú Božiu lásku. A tak v Cirkvi je veľa roz-
ličných foriem praktizovania panenstva
a celibátu.

Dnes sme svedkami posmievania sa zo
strany spoločnosti hodnote, akou je pa-
nenstvo. Predsa len i svet má v úcte túto
hodnotu, bez toho, aby si to uvedomoval,
lebo slovo „panna“ je jedným zo symbo-
lov krásy a dokonalosti: najčistejší olej je
„extra panenský“, „panensky čistá príro-
da“. Panenstvo je naozaj skvelá hodnota,
na ktorej nemôže nič zmeniť móda, ani
doba, pretože tejto hodnote dal plný
význam Ježiš, keď prišiel na tento svet.

Ono však neznamená neplodnosť, ale
naopak, veľmi veľkú plodnosť, samozrej-
me v inej rovine, než biologickej. Keď sa
panenstvo vyskytuje prvýkrát v dejinách
spásy, je spojené s narodením dieťaťa:
„Hľa, panna počne a porodí syna...“ Titul
panna sa tak spojil s titulom matka. Mária
je panenská matka. Aj Cirkev je panna a
matka. Ide však o inú plodnosť- o plod-
nosť duchovnú. Ale keďže človek je aj
duch a nie len telo, je to plodnosť, ktorá je
tiež vrcholne ľudská a pôsobí, že sa jej
nositeľ skutočne stáva otcom alebo mat-
kou. Zasvätení napodobňujú Ježišovu
nezištnosť, keď sa z lásky starajú o deti,
ktoré nie sú ich podľa tela, keď berú na
seba hriechy, ktoré tiež nie sú ich – berú
ich pred Boha a prihovárajú sa za svet.
Rodia tak deti pre Krista.

Svätý Ján Pavol II. takto uvažoval
o materských vlastnostiach Matky Tere-
zy, a teda o ovocí a duchovnej plodnosti
života v celibáte a panenstve: „Nazvať
rehoľníčku,„matkou“ nie je nič nezvyčaj-
né. Toto pomenovanie bolo pre Matku
Terezu zvlášť priliehavé. Matku možno
spoznať podľa jej schopnosti sebadaro-
vania. Jej láska bola konkrétna a vyna-
chádzavá. Neprekvapuje, že ľudia našej
doby boli ňou ohromení. Bola stelesnením
tej lásky, ktorú Ježiš označil za rozpozná-
vací znak svojich učeníkov: ,Podľa toho

spoznajú všetci, že ste mojimi učeníkmi,
ak sa budete navzájom milovať. Vyžaru-
júce svedectvo bl. Matky Terezy a sv. Jána
Pavla II. ukazuje, že život v panenstve
a celibáte môže byť presvedčivý, krásny,
a preto plodný.

Ako vidíme, nie každý muž a žena mu-
sia napĺňať svoje poslanie v manželstve,
a predsa môžu skrze úplný dar svojho tela
a srdca Bohu a jeho kráľovstvu, byť otca-
mi a matkami. Panenstvo a manželstvo
sú preto doplňujúce sa povolania a obi-
dve vyjadrujú, že sexuálna intimita nemô-
že byť žitou len na skúšku, ale vyžaduje
si rozhodnutie úplne a navždy sa darovať
milovanej osobe. Pre zasvätených je tou
milovanou osobou Boh. Pre manželov je
to ten druhý, skrze ktorého sa obaja roz-
hodnú darovať sa a zasvätiť sa Bohu (po-
rov. GS 48). Každý z oboch stavov je do-
konalý pre toho, kto je k nemu povolaný.
Obe, panenstvo aj manželstvo, sa navzá-
jom potrebujú a tak potvrdzujú neoceni-
teľnú hodnotu toho druhého.

Panenstvo pripomína manželom prven-
stvo ducha a Boha. Pripomína, že Boh nás
určil pre seba, a že nebude naše srdce
spokojné, kým nespočinie v ňom. Pripo-
mína tiež, že z manželstva a rodiny sa
nesmie urobiť modla, ktorej by sa obeto-
valo všetko. Všetci vieme, ako sa môže
človek vyhovárať na rodinné povinnosti,
aby sa vyhol požiadavkám evanjelia:
„Mám ženu a deti, a preto sa mi nedá
modliť, či ísť do kostola...“

Ale i zasvätené panny a muži sa učia
od manželov. Učia sa veľkodušnosti, za-
búdaniu na seba, intimite lásky, službe
životu, a často istej ľudskosti, ktorá po-
chádza z priameho styku so životnými
udalosťami. A hlavne, manželia pripomí-
najú zasväteným, že nesmú zostať, hoc
v duchovnom zmysle, ale predsa, neplod-
ní. Autenticky žitý celibát má totiž vždy
rozhodne spoločenský charakter a nikdy
nevedie človeka k osamelosti, k odcudze-
niu sa, či izolovanosti od iných. Za toto
vaše svedectvo darujúcej, vernej, obeta-
vej a plodnej lásky, vám, milí manželia,
chceme my – zasvätení aj touto cestou
poďakovať!

Všetko, čo Cirkev učí – že sme stvorení
pre radosť, že sme stvorení na Boží ob-
raz, o potrebe milovať a byť milovaní – sa
rovnako vzťahuje na osoby žijúce v pa-
nenstve i v manželstve. Sú ľudia, ktorí sa
chcú oženiť/vydať, ale kvôli okolnostiam,
ktoré nezávisia od nich, nie sú schopní
nájsť si manžela/manželku. To ale nezna-
mená, že sa takýto človek uchýli k prázd-
nemu prežívaniu a k rezignácii. Ľudia ži-
júci v celibáte a panenstve – a aj bezdet-
né páry – oplývajú jedinečným druhom
slobody a to práve preto, lebo majú dar
času, ktorým rodičia zvyčajne nedisponu-
jú. Sú preto lepšie disponovaní pre niekto-
ré druhy služby, priateľstva a spoločen-
stva. Ak spoločnosť hľadí na manželstvo
ako na jedinú možnú formu života, ktorá
má priniesť človekovi radosť a šťastie,
potom by sa mnohí ľudia, ktorí sú sami,
ocitli na okraji spoločnosti. Celibát a pa-

nenstvo v Cirkvi je prejavom nesúhlasu
s takýmto mylným chápaním.

Milí rodičia, chceme vás týmto poprosiť
a povzbudiť vás, aby ste neodhovárali
svoje deti, keď sa rozhodnú svoj život
úplne darovať Tomu, ktorý vám ich daro-
val ako prvý – Bohu a tiež, aby ste pomá-
hali svojim synom a dcéram, pochopiť
zmysel a význam panenstva a čnosti čis-
toty pre ich budúce povolanie. Panenstvo
a čistota budujú v mladých ľuďoch pravú
úctu k sebe ako aj k druhému človekovi.
Budujú v nich schopnosť milovať láskou,
ktorá sa nebojí úplne a navždy darovať sa,
či už priamo Bohu, alebo svojmu budúce-
mu životnému partnerovi.

Je úlohou všetkých nás vychovávať
mladých ľudí k tomu, aby videli, že roman-
tický partner nie je pre ľudské šťastie to
jediné a najdôležitejšie, že láska nie je len
romantika a cit, ale, že s ňou je spojená
aj zodpovednosť za dar milovanej osoby
ako aj za dar vlastného života.

Drahí mladí! Chráňte si dar panenstva
a čistého srdca a chráňte ho aj v tých dru-
hých! Práve táto neporušenosť vám umož-
ní darovať milovanej osobe v deň svadby
nedoceniteľný dar, ktorým ste vy sami –
celá vaša osoba; dar, po ktorom každý
v skrytosti túži: „Všetky svoje výborné plo-
dy som zachovala pre T(t)eba, milý môj.”
Čisté srdce vám tiež pomôže rozpoznať
Boží hlas vo vás a takto vám pomôže aj
pri rozlišovaní vášho životného povolania.
Rovnako vám čisté srdce pomôže vytvo-
riť a pestovať krásne priateľstvá. Byť
schopným vytvoriť pravé priateľstvo je to-
tiž základom jednak pre život v manžel-
stve, ako aj v celibáte a panenstve. Preto
čistota a panenstvo sú požiadavkou, aby
láska rástla a dozrievala ku skutočnej zod-
povednosti a plnosti.
Čistota a panenstvo sú takto ideálom

a evanjeliovou výzvou pre všetkých v ur-
čitom období ich života a to preto, aby sa
život človeka stal skrze čistú lásku plod-
ným, pretože každý človek je povolaný
k láske a k plodnosti a každá opravdivo
žitá láska prináša ovocie.

 FÚ – prevzaté z BÚ Sp. Podhradie

Výbor členskej základne
v Hruštíne pri COOP Jed-
nota SD Námestovo chce

úprimne zablahoželať členom, ktorí sa
v II Q. 2015 dožili okrúhleho životného
jubilea. Naše blahoželanie patrí týmto
členom Jednoty: M. Snovákovej, M. Fi-
ricovej, M. Hojovej, J. Hutirovi, M. Mart-
voňovej, M. Kecerovej, J. Šeligovi, M.
Škapcovej, M. Martvoňovi, E. Mateko-
vej, M. Žilincovej, J. Drígľovi, P. Krivač-
kovi a F. Snovákovi.

Jubilantom posielame šťastie na všet-
ky strany, aby bol každý stále zdravý,
aby mal vo vrecku vždy pár drobných,
aby mal tiež zopár priateľov dobrých,
aby mal dôvod stále sa smiať, aby ho
každý, koho stretne, mal rád.

J. Kravčíková
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Najmladšia generácia v obci
10.5. – aj deti z MŠ (5-6 ročné) prispeli

svojou účasťou na slávnostnom podujatí
„Deň matiek“, ktoré sa už tradične konalo
v sále KD. Pani uč. 1. a 2. tr. nacvičili
s predškolákmi pásmo básničiek, pesni-
čiek, ľudového tanca, ktorým potešili všet-
ky prítomné mamičky, babičky i ostatných
divákov.

11.5. – sa uskutočnil „Deň matiek“ aj
v MŠ, kde sa deti 1. a 2. tr. poďakovali svo-
jim drahým mamičkám za ich lásku, sta-
rostlivosť a trpezlivosť bohatým kultúrnym
programom, v závere ktorého každý škôl-
kar podaroval svojej mamičke krásny kvie-
tok.

13.5. – sa konal „Deň matiek“ venovaný
všetkým mamičkám detí 3. a 4. tr. Najmlad-
šie detičky s radosťou privítali svoje ma-
mičky a peknou básničkou i pesničkou im
spríjemnili slávnostnú chvíľu. Prítomné
mamky potešil pekný pozdrav i kvietok od
svojich ratolestí, ktoré odmenili potleskom.

21.5. – sa konala beseda s p. policaj-
tom T. Šándorom, preventistom PZ SR,
ktorá sa týkala bezpečnosti na cestách.
P. policajt deti upozornil na dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky, aby sa vyhli
zbytočným úrazom. Ďakujeme za besedu.

21.5. – sa uskutočnil výchovný koncert,
kde si deti zopakovali, že vysmievať sa ka-
marátovi nemáme, ale radšej si vzájomne
pomáhame a rešpektujeme sa.

26.5. – deti navštevujúce krúžok anglic-
kého jazyka absolvovali záverečnú hodi-
nu projektu „Angličtina hrou“, na ktorej ich

pani učiteľka Vajdiarová z CVČ Maják od-
menila za celoročné snaženie a usilovnosť
diplomom a sladkosťou.

28.5. – sa v Oravskej Polhore konal
XVIII. ročník Okresnej športovej olympiá-
dy detí materských škôl. Našu MŠ repre-
zentovali deti najstaršej vekovej skupiny:

N. Martvoňová, S. Radzová, M. Jurovčík
a J. Vlžák. Svoje sily si zmerali v športo-
vých disciplínach: skok do diaľky z mies-
ta, beh na 20 m šprint, hod do diaľky teni-
sovou loptičkou, štafetový beh 4x20 m.
Športovci z našej MŠ získali diplom
a J. Vlžákovi udelili diplom za I. miesto
v skoku do diaľky z miesta (155 cm). Sr-
dečne blahoželáme a ďakujeme za úspeš-
nú reprezentáciu.

Naša MŠ nadviazala spoluprácu s turec-
kou školou v rámci vzdelávacieho projek-
tu eTwinning. Hlavnou myšlienkou projek-
tu je téma materstva a matky, spolupráca
spočíva vo výmene prác, pozdravov, piesní
a aktivít na danú tému s oslovenými a vy-
branými školami v zahraničí.
Ďalší projekt spočíva v spolupráci so slo-

venskými MŠ (MŠ Košice), s ktorou si vy-
mieňame ľudové tradície a zvyky regiónu.
Oblasť environmentálnej výchovy ponúka
možnosť sledovať priebeh vývinu motýľa
v motýlej záhrade. Projekt je realizovaný
v spolupráci s MŠ z Košíc a Bratislavy.

Mgr. Silvia Vlžáková, riaditeľka MŠ

Strelci
V Príbelciach sa 2. mája začala Extraliga

v streľbe z malokalibrových zbraní. V disciplí-
ne ľubovoľná pištoľ na 60 výstrelov strelci Ma-
rián Slaničan, Jozef Jancek a Jozef Jancek
ml. neboli veľmi s výsledkami spokojní.

16. a 17. mája – taktiež v Príbelciach pri
Veľkom Krtíši – konali sa kvalifikačné preteky
v streleckom viacboji. Družstvo Hruštína v zlo-
žení Marián Kompan, Marián Slaničan a Jo-
zef Jancek skončili obidva dni na peknom
5. mieste, spolu s nimi strieľali Jozef Očkaják
a Jaroslav Fende, ktorí zatiaľ zbierali skúse-
nosti.

V Krivej sa 24. mája strieľalo z veľkokalib-
rovej pištole, zo samopalu na 100 metrov
a v hode granátom na cieľ. Družstvo z Hruští-
na v zložení Jozef Jancek, Marián Kompan
a Jozef Očkaják skončilo na 1. mieste. V sú-
ťaži jednotlivcov suverénne zvíťazil Jozef Jan-
cek, druhý skončil Marián Kompan a tretí Da-
niel Sališ z D. Kubína. Minuloročný víťaz Ja-
roslav Jancek zostal v poli porazených.

Posledné kolo kvalifikačných pretekov
v streleckom viacboji sa konalo v Turanoch
30. mája. Družstvo v zložení Marián Kompan,
Marián Slaničan a Jozef Jancek skončilo na
výbornom 2. mieste a s prehľadom sa nomi-
novali na Majstrovstvá Slovenska, kde bude
súťažiť 14 najlepších družstiev.

ZOTŠ- Hruštín

80 rokov Kupčuláková Oľga
65 rokov Bačová Mária

Jurovčík Anton
60 rokov Šeliga Jozef

Vraštiaková Marta
Škapcová Margita
Martvoň Miroslav

55 rokov Kľuska Jozef
Krúpa Milan
Drígeľ Ján

50 rokov Krivačka Pavol
Genšor Anton
Snovák František
Jurinová Ľudmila
Očkajáková Margita
Rabčan František

Prišli medzi nás:
Alexander Genšor Natália Teťáko-
vá Mária Kampošová

Uzavreli manželstvo:
Ján Jurčiga a Mária Škapcová
Peter Šeliga a Renáta Olašáková
Matúš Gočala a Lenka Murgašová

Odišli od nás:
Ondrej Radzo, 45 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci jún 2015
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY MÁJ 2015

Zber pomarančovej kôrky
spolu naša škola odovzdala Liečivým rast-

linám do Or. Polhory 301 kg (160 I. stupeň,
141 kg II. stupeň). Všetci zberači budú na
konci šk. roka odmenení, najlepší desiati do-
stanú zvláštnu cenu. Tu sú: A. Šeligová 2.A
– 12,4 kg, 2. V. Krivačková 9.A – 10,3, 3. R.
Straková 4.A – 8,85, 4. T. Radzová 5.B – 8,52
kg, 5. S. Šalatová 1.A – 6,3 kg, 6. D. Očkajá-
ková 8.A – 5,9 kg, 7. B. Jaššová 8.B – 5,8 kg,
8. M. Zemenčíková 4.B – 5,55 kg, 9. M. Mart-
voňová 1.A – 5,51 kg, 10. G. Zemenčíková
2.B – 5,3 kg Najusilovnejšími triedami v zbe-
re boli 1.A - 2,33 kg na žiaka, 9.A – 1,52 kg/ž
a 2.A – 1,43 kg/ž. Ďakujeme!

Atletika
V areáli ZŠ Rabča sa 26.5. konalo okres-

né kolo v atletike st. žiakov – družstiev.
Mali sme tam svoje zastúpenie – žiačky

Z. a M. Remeňové, V. Krivačková, Z. Firico-
vá, A. Hojová, K. Bobková. Umiestnenia v pr-
vej desiatke dosiahli Mária Remeňová
(800 m – 1. miesto – postup na krajské kolo),
Z. Remeňová – 800 m 5. miesto, V. Krivač-
ková – 300 m – 7. miesto. Ďakujeme všetkým
za reprezentáciu školy.

Vybíjaná
V Žiline sa 28.5. konalo krajské kolo vo

vybíjanej. Naše dievčatá zabojovali a domov
si priviezli krásny pohár za 2. miesto, diplom
a medaily. Blahoželáme! Reprezentovali:
M. Bereňová, L. Drígľová, Z. Firicová, J. Gá-
borová, T. Gemeľová, A. Gočalová, K. Hnoj-
číková, J. Hojová, T. Meleková, M. Snováko-
vá, N. Šeligová, Z. Šubjaková, V. Žilincová,
pripravoval p.uč. J. Bomba.

Futbal
medzitriedny futbalový turnaj žiakov 4.-6.

ročníka, ktorý sa odohral od 14. 5. 2015 do
21.5.2015 priniesol toto umiestnenie:

1. miesto: 5.B; 2. miesto: 6.B; 3. miesto:
5.A; 4. miesto: 4.A; 5. miesto: 6.A; 6. miesto:
4.B. Najlepším strelcom turnaja sa stal Ma-
rek Makúch – 6.B s 10 gólmi, Škombár Šte-
fan – 5.A: 3 góly; Iliev Boris – 5.B: 3 góly.

medzitriedny futbalový turnaj žiakov 7.-9.
ročníka priniesol tieto výsledky:

Semifinále: 8A - 8B 1:2; 9A - 9B 6:0;
o 3. miesto: 8A - 9A 6:1;

Finále: 8B - 9A 3:0;
Zaslúžené víťazstvo vyrovnaného kolektí-

vu 8.B, blahoželáme. Najlepší strelci: 1. Ma-
túš Jurký (9.A) - 7 gólov; 2. Timotej Teťák,
Dominik Šmiheľ (obaja 8.A), Juraj Jurovčík
(8.B) - 6 gólov

Župná kalokagatia
1.ročníka tejto súťaže sa v areáli ZŠ s MŠ

Zubrohlava zúčastnili aj naši žiaci, ktorí ob-
sadili 12. miesto. Reprezentovali nás: J. Gá-
borová, K. Bobková, J. Jurovčík, I. Snovák
a L. Šimek.

Exkurzie
20.5.2015 sa druháci zúčastnili exkurzie vo

Vychylovke a v Starej Bystrici. Pozreli si skan-
zen i známy orloj.

29.5. sa štvrtáci zúčastnili exkurzie do
hvezdárne a na štadión MŠK v Žiline.

Kultúra
Dňa 10.5. sa konal „DEŇ MATIEK“ v kul-

túrnom dome, v programe vystúpili aj naši
žiaci, ktorí dedkom a babkám zahrali divadlo,
zaspievali, zatancovali.

11.–15.5. opäť zaví-
tal do našej školy
Američan Ray Sikor-
ski a spolu s 33 žiak-
mi (20 MŽ a 13 SŽ) sa
uskutočnil kurz ang-
lického jazyka – one-

week English. Deti si tak obohatili svoje ve-
domosti o komunikáciu s anglicky hovoriacim
učiteľom.

15. 05. – sa uskutočnilo okresné kolo sú-
ťaže v rétorike XXIX. ŠTÚROV ZVOLEN.
Zúčastnil sa ho aj náš žiak Ivan Kytaš (7.A),
ktorý vo svojej II. kategórii obsadil 3.miesto.
Blahoželáme! Pripravovala p.uč. Martvoňo-
vá.

Nadácia COOP Jednota Slovensko v gran-
tovom programe „Nech sa nám netúlajú“ pod-
porila projekt našej školy pod názvom Nudu
(ne)poznáme alebo „Z ulice do knižnice“ fi-
nančnou čiastkou 1 600 €. Jeho cieľom je
v priestoroch ZŠ Výhon zriadiť pre deti mlad-
šieho školského veku Čitateľskú miestnosť –
rozprávkové kráľovstvo. Z poskytnutého gran-
tu škola zakúpi detskú knižnú literatúru, dve
bábkové divadielka s maňuškami, spoločen-
ské hry, puzzle, detské hudobné nástroje, vý-
tvarné pomôcky, zabezpečí hrnčiarsky kruh.

Matematický klokan – medzi 20 % naj-
lepších z celého Slovenska vo svojich kate-
góriách patria:

Bibiana Snováková (2.A), Anastázia Šeli-
gová (2.A), Samuel Teťák (2.B), Mário Tomáň
(2.B), Adam Martvoň (2.B), Sára Špaglová
(2.B), Rastislav Kupčulák (3.B) a jediný zá-
stupca z druhého stupňa -Matúš Kopilec
(7.B). Šampiónom školy sa stáva žiak, ktorý
má najvyšší percentil (t.j. koľko percent žia-
kov sa umiestnilo na horšom mieste ako on)
– nuž a tento rok poputuje tento titul ku Bibke
Snovákovej z 2.A. Blahoželáme!

Oficiálne výsledky Testovania 9 (15.4.2015)
v našej škole:

9.A trieda – SJ - 64,7% M - 62,2% - SJ pri-
pravovala PaedDr. A. Očkajáková

9.B trieda – SJ - 64,3% M - 51,8% - MAT
pripravoval Mgr. I. Halmeš

ZŠ Hruštín – SJ - 64,4% (slovenský prie-
mer je 62,6%) + 1,8% oproti priemeru

 M - 56,7% (slovenský priemer je 52,7%) +
4% oproti priemeru

6.5. – zavítal medzi našich žiakov lesný in-
žinier Ján Rabčan, ktorý v rámci akcie STRO-
MY POZNANIA priniesol darček, ktorý budú
môcť využívať na hodinách biológie – Škatu-
ľu plnú lesa – LETO (súbor lisovaných listov),
pexeso i kvarteto. Ďakujeme Lesom SR za
poskytnutú učebnú pomôcku. Využijeme.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Vážení spotrebitelia,
Leto je obdobím, kedy si viacerí z nás sna-

žia zveľadiť svoje príbytky, opraviť ich nedo-
statky, prípadne ich zmeniť či už podľa svo-
jich predstáv, alebo podľa módnych trendov.
Často sa tak deje svojpomocne, ale tiež na
tieto účely využívame služby poskytované
podnikateľmi, ktorí stavebné či rekonštrukč-
né práce pre nás vykonajú za odplatu.

Nie vždy však zhotovené práce dosahujú
požadovanú kvalitu, prípadne vykazujú nedo-
statky a v takom prípade je potrebné sa zao-
berať uplatnením zodpovednosti za tieto vady
– uplatnením reklamácie. Z pohľadu zákona
o ochrane spotrebiteľa stavebné práce mô-
žeme považovať za službu, spravidla vyko-
návanú na základe zmluvy o dielo, teda re-
klamácia stavebných prác je uplatnením si
zodpovednosti za vady stavebných prác.

V rámci úpravy zmluvy o dielo môžeme
rozlišovať zmluvu o zhotovení veci na zákaz-
ku a zmluvu o oprave a úprave veci.
Pri zmluve o zhotovení veci na zákazku:
• Záručná doba je 24 mesiacov.
• Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa

užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobit-
né predpisy záručnú dobu dlhšiu ako
24 mesiacov; záručná doba presahujúca
24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej
súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať ob-
jednávateľovi záručný list s vyznačením zá-
ručnej doby.

• Pri zhotovení stavby je záručná doba tri
roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť,
že pri niektorých častiach stavieb môže byť
záručná doba kratšia, najmenej však osem-
násť mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa pre-
vzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až
po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať,
plynie záručná doba už odo dňa, keď mal
túto povinnosť.

Pri zmluve o oprave a úprave veci:
• Záručná doba je tri mesiace, ak nie je do-

jednaná alebo osobitnými predpismi usta-
novená inak; pri stavebných prácach je zá-
ručná doba najmenej osemnásť mesiacov.

• Ak účelom opravy alebo úpravy je, aby sa
vec mohla aj naďalej po dlhší čas užívať,
ustanovia osobitné predpisy pre opravu ale-
bo úpravu veci záručnú dobu dlhšiu ako tri
mesiace, ak sa nedojednalo inak. Záručná

doba presahujúca tri mesiace sa môže tý-
kať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je
povinný vydať objednávateľovi záručný list
s vyznačením záručnej doby.

• Vyhlásením v záručnom liste vydanom ob-
jednávateľovi môže zhotoviteľ poskytnúť
záruku presahujúcu rozsah záruky ustano-
venej v tomto zákone. V záručnom liste určí
zhotoviteľ podmienky a rozsah tejto záruky.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má
vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí
veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré
sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej
dobe. Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady,
ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa
má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť
pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť
veci alebo nevhodnosť pokynov neupozor-
nil.

Čo sa týka práv spotrebiteľa, pokiaľ ide
o zhotovenie veci na zákazku,

• Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je ob-
jednávateľ oprávnený požadovať bezplat-
né odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný
odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

• Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť
a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla pod-
ľa objednávky riadne užívať ako vec bez
vady, má objednávateľ právo na zrušenie
zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri od-
strániteľných vadách, ak pre opätovné vy-
skytnutie sa vady po oprave alebo pre väč-
ší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak
ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však ne-
bráni riadnemu užívaniu veci podľa objed-
návky, má objednávateľ právo na primera-
nú zľavu.

Pokiaľ ide o opravu a úpravu veci,
• Ak je vec opravená alebo upravená vadne,

má objednávateľ právo na bezplatné od-
stránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu
odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak
vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhoto-
viteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo
ak sa vada vyskytne znovu, má objedná-
vateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na pri-
merané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

• Nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa sta-
novuje lehotu na vybavenie 30 dní, aj v tom-
to prípade musí byť reklamácia vybavená
najneskôr v tejto lehote.

JUDr. Ján Macík

OZNÁMENIE
o konaní čiastkovej schôdze zasad-
nutia Zhromaždenia Pozemkového
spoločenstva urbarialistov Hruštín
Výbor Pozemkového spoločenstva
urbarialistov Hruštín, ul. Radzovka

971/1A, 029 52 Hruštín, IČO:17066875
oznamuje všetkým členom, že čiast-

ková schôdza zasadnutia Zhromažde-
nia spoločenstva sa bude konať dňa
14. júna 2015 o 15.00 h. v Kultúrnom

dome v Hruštíne.
Prezentácia účastníkov od 14.00 do

15.00 h.
Program:
1.Otvorenie
2.Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Voľba mandátovej návrhovej a volebnej

komisie
4.Schválenie programu čiastkovej schô-

dze zasadnutia zhromaždenia
5.Voľba predsedu zhromaždenia
6.Voľba členov Výboru a Dozornej rady

spoločenstva na ďalšie funkčné obdo-
bie

7.Oznámenie výsledku volieb členov Vý-
boru a Dozornej rady spoločenstva

8.Uznesenie
9.Záver

Ing. František Krivačka,
 František Jancek, Václav Macák

za výbor PSU Hruštín

Poučenie pre členov spoločenstva:
1.Hlavným bodom programu sú voľby čle-

nov Výboru a Dozornej rady spoločen-
stva, pretože na riadnom zhromaždení
konanom dňa 1.3.2015 vo voľbách or-
gánov spoločenstva nezískal ani jeden
kandidát potrebný počet hlasov na zvo-
lenie.

2.Účasť všetkých členov je nutná, preto-
že uplynulo volebné obdobie orgánov
spoločenstva a v zmysle Zmluvy o zalo-
žení a Stanov spoločenstva je potrebné
opätovne zvoliť 9 členov výboru a 3 čle-
nov dozornej rady spoločenstva a na
platnosť volieb je potrebná účasť mini-
málne 1 všetkých podielov všetkých čle-
nov bez podielov, ktoré spravuje SPF.

3.V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás
na zhromaždení zastupoval Váš zástup-
ca, musí sa tento preukázať na prezen-
tácii pozvánkou, kde na jej druhej stra-
ne bude vyplnené a Vami podpísané spl-
nomocnenie.

Podujatia v mesiaci jún 2015

6.6. Svadobná veselica
 7.6. Deň rodiny
10.6. Predaj BLAŽEK
13.6. Svadobná veselica
14.6. Čiastková schôdza PSU
17.6. Predaj LANTASTIK
18.6. Členská schôdza PD
23.6. Koncert SZUŠ Jánoš
27.6. Mafia Corner - KRIVAČKA

MKS pri OcÚ Hruštín
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Projektová dokumentácia rodinných domov
3MConsulting spol. s.r.o.
Ing. Macík 0905 856 374

Prenajmem rámové lešenie. Rám lešenia má 1 meter šír-
ku a 2 metre výšku. Veľmi jednoduchá montáž a demon-
táž. Tel.: 0944 037 371
Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0908 170 157
Predám dvere ľavé a pravé, 90 a 70, presklené, cena 10 €.
Info: 0904 201 390

yovox – OTVÁRACIE HODINY:

ponúka sudové vína biele a červené
značkové vína od slovenského výrobcu
kŕmnu múku a šrot pšeničný vhodný

    na výkrm hydiny, nosníc a prasiat

Kontakt: 0905 788675, 5577111

Rozličný tovar Šimon Očkaják, Hruštín 391

AUTO – MOTO – POLJAK
0907 308 479

Ceny nových pneumatík od 25 €/ks
Škoda Fabia 165/70/14 od 28 €/ks

Škoda Octavia195/65/15 od 35 €/ks
ZDARMA VÝMENA OLEJA A KONTROLA PODVOZKU

Úver na bývanie bez založenia nehnuteľnosti
Teraz môžete získať to, na čo by ste inak dlho
čakali.

Bývajte lepšie vďaka úveru:
– do výšky 50-násobku mesačného platu,
– až do 45 000 eur,
– bez založenia bytu alebo domu.

Nie každý, kto má záujem o úver na bývanie –
má možnosť založiť svoj dom, alebo jednodu-
cho kvôli úveru 5.000 alebo 10.000 eur (výme-

na okien, zateplenie) svoj dom založiť nechce.

Mladí ľudia potrebujú úver na začatie stavby svojho rodinného
domu (možno 30.000 – 40.000 eur), ale nechcú zakladať rodi-
čovský dom, alebo im to rodičia nedovolia.

Práve pre Vás je pripravená ponuka Prvej stavebnej sporiteľ-
ne, a. s.
Úvery od PSS, a. s. sú 2 až 3-krát lacnejšie ako spotrebiteľské
úvery v komerčných bankách.
Využite túto možnosť – príďte sa poradiť.

Stačí si dohodnúť stretnutie:
na tel. č. 0915 81 32 32 – Marta Drígľová, obchodná zástupky-
ňa PSS, a. s.
kancelária – budova Všeobecnej úverovej banky, a. s. Námes-
tovo – 1. posch. alebo domáca adresa: Hruštín – ul. Pod Uhlis-
kom 255/23

pondelok – sobota 06:30 – 20:00
nedeľa 14:00 – 19:00

Predávam a vozím štrky a piesky
za výborné ceny. Tel.: 0905 433 836

V piatok, 12. júna, sa v Pizzerii Magnum usku-
toční  stretnutie vedúcich mužstiev 20. ročníka
Letnej futbalovej miniligy. Je potrebné doniesť
súpisky hráčov.


