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Už po 37. raz sa stretli nadšenci
bežeckého lyžovania, turistiky a mi-
lovníci prírody na lyžiarskom precho-
de Piatimi hoľami, ktorý sa uskutoč-
nil v sobotu 13. 2. 2016. Po blázni-
vom týždni sa napokon pani príroda
pred víkendom zmilovala a nasneži-
la nám toľko snehu, že sme boli
všetci spokojní. Svojou účasťou nás
potešili nielen domáci, ale aj mnohí
„cezpoľní“ účastníci z okolitých de-
dín, či z Českej republiky. V prezenč-
ných tabuľkách tak bolo zapísaných
275 účastníkov, pričom vekové zlo-
ženie bolo naozaj pestré. Najstarším
účastníkom sa vo veku 70 rokov stal
František Jancek, naopak najmlad-
šou bola Lucia Hutirová, 11 ročná.
Mnohí sa pochvalne vyjadrovali k or-
ganizácii akcie, rovnako sa potešili

teplej klobáske, ktorá bola podáva-
ná na Vasiľovskej holi. No všetci sa
už v duchu tešili na výborný gulá-
šik, na ktorom si mohli po úmornej
ceste pochutnať v kultúrnom dome.
Tu všetkým účastníkom poprial dob-
rú chuť a zároveň sa staral o dobrú
náladu hudobník – pesničkár p. Mi-
chalica. Všetkým zúčastneným, or-

ganizátorom, kuchárom, no najmä
sponzorom: Obec Hruštín, OŠK, Yo-
vox, hostinec Poľana, Čierny vrch,
výčap Dária, rozličný tovar Šimon
Očkaják – patrí veľká vďaka. Na zá-
ver už treba len poďakovať Bohu za
to, že sme sa všetci vrátili živí a zdra-
ví. Už teraz sa všetci tešíme na ďal-
ší vydarený ročník.
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Očami
starostu

„Nie časy sú zlé. Ľudia ich
robia takými. Keď sa polep-
šia ľudia, aj časy budú lep-
šie.“

(páter Teodózius)

Sneh, dážď i jarné počasie – to všet-
ko nám priniesol február. Pre priazniv-
cov športu ponúkal február, aj viaceré
športové podujatia.

Činnosť za mesiac február:
1/ Pracovníci obce namontovali nové

koše na komunálny odpad na auto-
busových zastávkach vo Vaňovke a
v Hruštíne – na dolnom konci ulice
Dedina.

2/ Pracovníci obce a pán J. Drígeľ po-
zvárali a opravili kontajnerový vlek na
komunálny odpad.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach počas
mesiaca zasýpali jamy po miestnych
komunikáciách, kde sa robila kanali-
zácia.

4/ Pracovníci OVS a.s. Dolný Kubín po-
kračovali v prácach na kanalizácii
v ulici Výhon. Zároveň tu bol urobe-
ný aj nový vodovod.
Všetkým, ktorí sa podieľali na hore

uvedených prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania
Prežívame pôstne obdobie, ktoré kaž-

dého kresťana núti sa zamyslieť nad
smerovaním svojho života. Všetkým
Vám prajem, aby ešte nastávajúce dni
boli pre nás hlbokou duchovnou prípra-
vou na najväčšie kresťanské sviatky
Veľkej noci.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Hruštín 65,43%
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2204
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  1442
Počet platných odovzdaných hlasov: 1398

Názov strany Počet hlasov

1 Strana TIP 12
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)  3
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) 158
4 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník 1
5 ŠANCA  2
6 SME RODINA – Boris Kollár  64
7 Strana zelených Slovenska  3
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  3
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia

- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0
10 VZDOR – strana práce  6
11 MOST – HÍD  17
12 Slovenská národná strana 146
13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia 1
14 Komunistická strana Slovenska 7
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  1
16 SMER – sociálna demokracia 285
17 Kresťanskodemokratické hnutie 237
18 Slovenská občianska koalícia  5
19 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 147
20 #SIEŤ 203
21 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  0
22 PRIAMA DEMOKRACIA  1
23 Sloboda a Solidarita  96

Vaňovka 60,32%
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 305
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 184
Počet platných odovzdaných hlasov: 182

Názov strany Počet hlasov

1 Strana TIP 2
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)  9
4 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník 0
5 ŠANCA 1
6 SME RODINA – Boris Kollár 14
7 Strana zelených Slovenska  0
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  0
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar

Kereszténydemokrata Szövetség  0
10 VZDOR – strana práce  0
11 MOST – HÍD  3
12 Slovenská národná strana 25
13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia  0
14 Komunistická strana Slovenska  0
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 1
16 SMER – sociálna demokracia 54
17 Kresťanskodemokratické hnutie 26
18 Slovenská občianska koalícia  1
19 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 12
20 #SIEŤ 18
21 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  0
22 PRIAMA DEMOKRACIA  0
23 Sloboda a Solidarita 16

Voľby do Národnej rady SR

Podujatia v mesiaci
marec 2016

5. 3. Voľby do NR SR
9. 3. Predaj HANE

12. 3. Výročná schôdza PS
13. 3. Výročná schôdza KPVS
16. 3. Predaj RUCEK
19. 3. Rodinná oslava
27. 3. Rodinná oslava
30. 3. Divadlo ZŠ

MKS pri OcÚ Hruštín
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Uznesenie č. 1/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.02.2016

K bodu č. 1: Otvorenie.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 9.

B/ Schvaľuje:
Program navrhnutý podľa pozvánky
s doplnením nového bodu č. 7 (Ná-
vrh etického kódexu poslanca obce
Hruštín) a ostatné body sa posunú
na bod č. 8 (Rôzne) a bod č. 9 (Zá-
ver).

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 2/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.02.2016

K bodu č. 2: Prejednanie predchádza-
júceho uznesenia OZ.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o kontrole

plnenia uznesení z predchádzajúce-
ho zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva v Hruštíne konaného dňa
26.11.2015.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Uznesenie č. 3/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.02.2016

K bodu č. 3: Prejednanie žiadostí.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Žiadosť o dlhodobý prenájom neby-

tových priestorov v obci Hruštín, ul.
Dedina č. 49/10 pre p. Máriu Vlžá-
kovú, bytom Hruštín, Pod Uhliskom
267/47, 029 52 Hruštín, kde by chce-
la prevádzkovať kaviareň – cukráreň.

2. Žiadosť o prenájom nebytových
priestorov v obci Hruštín, ul. Dedina
č. 49/10 pre firmu MažeTo, s. r. o.,
Lán 688/2, 029 52 Hruštín, ktoré by
chceli využívať ako obchodné
priestory.

3. Žiadosť o predbežný súhlas pre Ing.
Jozefa Snováka, bytom Lán 674,
029 52 Hruštín na odkúpenie pozem-
ku v obci Hruštín, parcela C-KN č.
412/18 o výmere 1110 m2, kde má
záujem postaviť viacbytovú jednot-
ku.

B/ Schvaľuje:
1. Žiadosť o finančnú podporu na špor-

tovú činnosť sestier Márie a Zuzany
Remeňovej, Slnečná 140/19, 029 52
Hruštín vo výške 1.000,- Eur.

2. Zmluvu o úhrade nájomného za po-
zemky vo vlastníctve obce Hruštín
pre výkon práva poľovníctva
k 01.03.2016.

3. Predbežný súhlas na Žiadosť o zá-
menu obecného pozemku CKN č.
1532/24 za pozemok č. CKN 1531/
55, o výmere 18 m2, ktorého vlastní-
kom je Ing. František Hutira a manž.
Ing. Lenka Hutirová, bytom Tehelná
25, 831 03 Bratislava. OZ odporúča
urobiť znalecký pozemok.

4. Predbežný súhlas na Žiadosť o kúpu
obecného pozemku CKN č. 1532/16
o výmere 9 m2 pre Ing. Františka
Hutiru a manž. Ing. Lenku Hutirovú,
bytom Tehelná 25, 831 03 Bratisla-
va. OZ odporúča urobiť znalecký po-
zemok.

5. Zámer Obce Hruštín na prenájom
nebytových priestorov v budove č.
49/10 (nad poštou) formou priame-
ho prenájmu, ktorý bude zverejnený
na internetovej stránke Obce Hruš-
tín a na úradnej tabuli Obce Hruštín.

6. Zámer Obce Hruštín o predaj časti

parcely CKN č. 412/18 oddelenú ge-
ometrickým plánom na výstavbu
viacbytovej jednotky formou priame-
ho predaja za cenu 20,00 Eur/m2,
zámer bude zverejnený na úradnej
tabuli Obce Hruštín a na interneto-
vej stránke Obce Hruštín.

C/ Neschvaľuje:
1. Žiadosť o dodatočnú dotáciu z roz-

počtu obce Hruštín na činnosť a tvor-
bu aktivít pre rodiny, deti a mládež
na kalendárny rok 2016 pre RC Mo-
týlik, Črchľa 451/44, 029 52 Hruštín,
pretože nie je v súlade s VZN č. 5/
2009 o poskytovaní dotácií právnic-
kým a fyzickým osobám na území
obce Hruštín.

2. Žiadosť o krátkodobý prenájom are-
álu areálu Kutina pre p. Máriu Vlžá-
kovú, bytom Hruštín Pod Uhliskom
267/47, 029 52 Hruštín, pretože Are-
ál Kutina je v prenájme OŠK Hruštín
a z tohto dôvodu nie je možné pre-
najímať tento priestor ďalšej osobe.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 4/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 26.02.2016

K bodu č. 4: Úprava Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách:

Príjem – bežný rozpočet schválený rozdiel upravený
 111 Výnos dane z príjmov  825.000,00 € + 2.300,00 € 827.300,00 €
 Výdaj – bežný rozpočet
 Program 6.3
 637 002 (verejné obstarávanie) 0,00 €  + 1.500,00 € 1.500,00 €
 642 (Transfery) 10.500,00 €  + 800,00 € 11.350,00 €

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 5/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.02.2016

K bodu č. 5: Prejednanie Návrhu
zmluvy o budúcej zmluve (cesta Zá-
bava).

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Návrh zmluvy o budúcej zmluve

o prevode vlastníctva práva k po-
zemkovej komunikácii (cesta Zába-
va).

B/ Odporúča:
1. Obci Hruštín zaslať nový Návrh

zmluvy o budúcej zmluve o prevode
vlastníctva práva k pozemkovej ko-
munikácii (cesta Zábava) Žilinskému
samosprávnemu kraju, Žilina.

Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 6/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.02.2016

K bodu č. 6: Správa kontrolóra obce
Hruštín za rok 2015.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie
 Správu o činnosti hlavného kontrolóra

za rok 2015.
 Mgr. František Škapec,  starosta obce

Uznesenie č. 7/2016
zo zasadnutia OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.02.2016

K bodu č. 7: Návrh etického kódexu
poslanca obce Hruštín.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:

 Návrh etického kódexu poslanca
obce Hruštín.

Mgr. František Škapec,  starosta obce
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Vážení občania

V súvislosti s nedávnym šírením
rôznych dezinformácií týkajú-
cich sa prenájmu majetku
obce som sa výnimočne roz-
hodol využiť môj redakčný
priestor v mesačníku Bul-
letin Hruštín tak, že na-
miesto článku tradične
venovanému spotrebi-
teľskej téme, pripravím
článok v skratke popi-
sujúci východiská pri
predaji, či prenájme ma-
jetku obce.

Vo všeobecnosti, čo sa
týka hospodárenia s majet-

kom obce, toto sa musí spravovať
mimo iných predpisov zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí. Pokiaľ ide o prevody majetku obce prípadne o prene-
chanie majetku obce do nájmu, tieto majú podobné pravidlá
a sú upravené ustanovením §9a citovaného zákona.

 Prevod majetku obce

O predaji majetku obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec je povinná zverejniť zámer predať svoj majetok a jeho
spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce,
a v regionálnej tlači. V zmysle vyššie uvedeného ustanove-
nia sa prevody vlastníctva majetku obce musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže,

b) dobrovoľnou dražbou (ďalej len „dražba“) alebo

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobec-
nej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného pred-
pisu.

Ak ide o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže ale-
bo dražbou, musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať
aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej ve-
rejnej súťaže alebo dražby. Podmienky obchodnej verejnej
súťaže je obec povinná uverejniť minimálne na 15 dní pred
uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej
súťaže.

Obec je povinná zverejniť zámer predať svoj majetok pria-
mym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu
na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže pre-
viesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak vše-
obecná hodnota majetku presiahne 40 000 eur. Nehnuteľ-
nosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola
zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň
schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako
šesť mesiacov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho
majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto
obci

a) starostom obce,

b) poslancom obecného zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d) prednostom obecného úradu,

e) zamestnancom obce,

f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym
predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlast-
níkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo čle-
nom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného
alebo dozorného orgánu je niektorá z vyššie uvedených osôb.
To však neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladate-
ľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

Z vyššie popísaného postupu existuje výnimka a teda ten-
to postup sa nepoužije pri prevode majetku obce, a to

a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť
podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje prá-
vo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu (pozn.
– zastavané a priľahlé pozemky bytových domov),

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúda-
teľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné pred-
kupné právo,

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako
3 500 eur,

e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne troj-
pätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok tým-
to spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní
pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak
ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverej-
nený počas celej tejto doby.

 Prenechanie majetku obce do nájmu

Pokiaľ ide o nájom, vyššie popísaný postup je obec povin-
ná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do
nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase
a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohod-
nutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci
okrem

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena
je nižšia ako 3 500 eur,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájom-
com neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpä-
tinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zre-
teľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred
schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má
obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený
počas celej tejto doby.

Záverom by som rád zdôraznil, že majetok obce slúži
v prvom rade na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhod-
nocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený
zachovať. Rozhodovanie o predaji, či prenechávaní majetku
obce do nájmu a jeho následné uskutočnenie má svoje strikt-
né pravidlá vyplývajúce zo zákona a v žiadnom prípade sa
nespravuje ľubovôľou.

JUDr. Ján Macík
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 Po pozemkových úpravách v Hruští-
ne, ktoré sú už v záverečnej etape vy-
hotovenia (zápis do katastra), bol pre-
javený záujem o vyriešenie pozemko-
vého usporiadania v kat. území Vaňov-
ka v troch lokalitách – Klinok, Hrady
a Kúty. Rozdiel vo vlastníctve pozem-
kov v k.ú. Vaňovka v porovnaní so sta-

vom v Hruštíne je v tom, že hruštínsky
operát je rozdrobený – čo sa týka vlast-
níctva v parcelách – na veľký počet spo-
luvlastníckej účasti vlastníkov. Vo Va-
ňovke je to niečo iné. Vlastníctvo jed-
notlivých pozemkov je vo veľa prípa-
doch na vlastníka v podiele 1/1 alebo
vo vlastníctve nie veľkého počtu spolu-
vlastníkov a taktiež nie je veľký počet
osôb ktorých správcom je Slovenský
pozemkový fond z dôvodu že sú vede-
ní v katastri ako neznámi vlastníci. Táto
na prvý pohľad výhoda je v konečnom
dôsledku problémom pri snahe vytvoriť
pozemok z prípadných 2–4 susedných
parciel, pretože všetci sa snažia zacho-
vať svoju parcelu, v ktorej sú vlastníci
niekedy aj v celku. Na vytvorenie po-
zemku o vhodných rozmeroch s úmys-
lom výstavby by sa museli dohodnúť aj
s vlastníkmi okolitých pozemkov, no
keďže títo majú totožný zámer, tak vzni-
ká neriešiteľná situácia pre majet-
koprávne vysporiadanie, ktorá je brzdou
stavebného rozvoja Vaňovky. Výstavby
vo dvoroch alebo záhradách s možnos-
ťou prechodu cez dvor napr. rodičov ale-
bo súrodencov na cestu (nie je to len
naša obec) je riešenie na pár rokov, kto-

Projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)
v katastrálnom území Vaňovka

ré sa postupom času vždy v dôsledku
užívania spoločného pozemku stáva zá-
kladom sporov medzi týmito vlastníkmi.

 Pozemkové úpravy riešia nie len
majetkoprávnu stránku, ale aj územie
ako celok s prípravou pre vybudovanie
inžinierskych sietí s potrebnou doku-
mentáciou pre následné konania, ktoré

budú potrebné v časovom horizonte de-
siatok rokov po ukončení JPÚ. Projekt
pozemkových úprav je riadený ustano-
vením zákona č.330/1991 Z.z. a Meto-
dickým návodom pre vyhotovenie PÚ.
V rámci ďalšieho konania budú vlastní-
kom zasielané anketové lístky, v ktorých
sa záväzne vyjadria, či majú záujem
o vykonanie pozemkových úprav. V prí-
pade oprávneného záujmu, v príprav-
nom konaní správny orgán vykoná po-
trebné zisťovanie, prerokuje dôvody
a po týchto úkonoch môže Obecný úrad
požiadať o vydanie povolenia. Násled-
ne bude zvolané zhromaždenie účast-
níkov JPÚ, na ktorom účastníci zvolia
predstavenstvo, schvália stanovy
a môžu byť začaté práce na úvodných
podkladoch. Vlastníci sú v plnej miere
zo zákona oboznamovaní so všetkými
časťami vykonávaných prác, formou
zápisníc prednášajú svoje návrhy a po-
žiadavky a odsúhlasujú umiestnenie
nových pozemkov. Vlastník disponuje
výmerou, ktorá je zapísaná na jeho
meno v katastri a ktorá je zahrnutá do
obvodu projektu. Predbežná výmera
v týchto lokalitách- Klinok 2,8 ha, Hra-
dy 6,2 ha, Kúty 7,3 ha je len hrubý od-

had, ktorý bude spresnený po určení
a hlavne skutočnom zameraní obvodu
projektu v teréne. Účastníci, ktorí majú
dostatočnú výmeru, môžu mať v novom
stave jeden i viac pozemkov, ktorá zod-
povedá výške ich nároku v obvode po
odpočítaní výmery, ktorá bude použitá
pre vybudovanie spoločných zariadení
a opatrení (cesty...). Vlastníci, ktorých
výmera nie je dostatočná pre vytvore-
nie samostatného pozemku, vo vlast-
nom záujme by sa mali rozhodnúť, do
etapy „prejednávanie návrhov a požia-
daviek“, ako naložia so svojim nárokom.
Majú možnosť pričleniť túto výmeru
k vlastníkovi, s ktorým je možná alebo
už aj plánovaná dohoda, odpredať, prí-
padne výmeru použiť na vytvorenie po-
zemku aj s malou výmerou. Ponecha-
nie si úplne malej výmery vo svojom
vlastníctve bez pohľadu na jej budúce
využitie nemá žiadny praktický význam.
Takáto nehnuteľnosť stráca na hodno-
te, pretože malý nárok vo výmere môže
byť v krajnom prípade aj zlúčený v po-
dielovej parcele s viacerými spoluvlast-
níkmi a budúca možnosť vzájomnej do-
hody medzi nimi je veľmi otázna. Pod-
ľa zákona je možné, pokiaľ sa nedohod-
ne inak, v rámci schválenia „zásad pre
umiestnenie nových pozemkov“, vytvá-
rať samostatné pozemky o výmere nad
400 m2 .Účastníci, ktorí sú nejakým
spôsobom zaneprázdnení a nemôžu sa
zúčastniť prerokovávaní v rámci etáp
vyhotovenie JPÚ na ktorých je potreb-
ná ich osobná účasť, pokiaľ majú dôve-
ru v osobe rodinného člena alebo zná-
meho, aby takéhoto splnomocnili na
zastupovanie v konaniach. Týmto sa
vyhnú v závere zbytočným neopodstat-
neným námietkam voči predloženému
návrhu nového usporiadania pozemkov,
ktoré vedie len k predlžovaniu termínu
ukončenia, no zásadný vplyv na umiest-
nenie pozemku nemá. Ostatné podrob-
nosti prípadné dotazy budú vysvetlené
v rámci zhromaždenia účastníkov JPÚ,
ktoré bude zvolané po povolení správ-
nym orgánom. Tak ako v iných obciach,
v ktorých prebehli pozemkové úpravy
kde zložitosť vlastníckych vzťahov a roz-
drobenosť pozemkovej držby bola ne-
prekonateľným problémom vysporiada-
nia pozemkov, aj v týchto lokalitách je
možnosť vytvoriť územie s celou potreb-
nou dokumentáciou pripravenou na vý-
stavbu. Celková časová náročnosť so
zreteľom na všetky zákonné lehoty v ko-
naní je cca dva roky a vo veľkej miere
závisí od zodpovedného prístupu účast-
níkov.

Jozef Kupčulák
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2016

1. 2. – boli polročné prázdniny
– Na konci januára a začiatku februára sa uskutočnil me-

dzitriedny turnaj vo vybíjanej. V súboji o tretie miesto 4.A.
prekvapujúco porazila piatu B a zaslúžene získala tretie
miesto. Finále aj za pomoci najlepšej vybíjačky turnaja Zuz-
ky Šubjakovej vyhrali žiačky 6.A triedy. GRATULUJEME!
Poradie po turnaji: 1. miesto 6.A

2. miesto 6.B
3. miesto 4.A
4. miesto 5.B
5. miesto 5.A
6. miesto 4.B

3. 2. – sme mali náš tradičný karneval. Kultúrny dom si
obliekol karnevalovú róbu a rozprávkové postavy, ktoré žiaci
prezentovali vo vyzdobenej sále, boli mimoriadne kreatívne
a pestré. Aspoň na chvíľu sme zabudli na starosti a povin-
nosti a oddali sme sa zábave a veselosti. Všetky masky boli
odmenené sladkosťami a niektoré z nich mali šťastie v boha-
tej tombole.

4.2. – sa v CVČ v Ná-
mestove konalo okresné
kolo geografickej olympi-
ády. Zuzka Gáborová
(7.A) bola tretia, L. Voš-
ková (5.B), J.Gáborová
(8.A), J. Jurovčík (9.B)
a Z. Martvoňová (7.B) sa
stali úspešnými riešiteľ-
mi, školu reprezentovali
ešte K. Veselovská

a L. Kaprálik. Žiakov pripravovali p.uč. H. Martvoňová a J.
Kopilcová. Ďakujeme!

5. 2. – sa v kultúrnom dome uskutočnil II. žiacky ples. Žiaci
sa zabavili v kultúrnom prostredí, s občerstvením, súťažami,
tombolou, zaplatili vstupné 50 centov, prišli v spoločenskom
oblečení a o dobrú zábavu bolo postarané. Dievčatá i chlap-
ci sa predviedli v spoločenskom oblečení. Výhercovia sa po-
tešili tombolovým cenám. Veríme, že táto akcia bude mať
naďalej pokračovanie.

9. 2. – sa v GAB Námestovo uskutočnilo okresné kolo de-
jepisnej olympiády. ZŠ Hruštín reprezentovali 2 žiačky, ktoré
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dosiahli tieto umiestnenia: Vý-
sledky: kategória F (6.roč.) – Git-
ka Tomáňová – 5.miesto; kategó-
ria D (8.roč.) – Julka Gáborová –
2.miesto. Obe dievčatá pripravo-
vala p.uč. Kubániová. Blahoželá-
me a držíme Julke palce na kraj-
skom kole v Martine!

9. 2. – v rámci spolupráce ZŠ
s MŠ sa predškoláci prišli pozrieť,
ako to vyzerá v ozajstnej škole.
Školáci ich privítali peknou pes-
ničkou, posadili ich do školských
lavíc, ukázali im šlabikár i ostatné učebnice. Detské očká
zvedavo pozorovali všetko, čo sa v triede deje. Spolu so žiak-
mi spoznávali písmenká, riešili matematické úlohy, recitovali
básničky. Malí predškoláci ukázali, že sú šikovní a školy sa

neboja. Nakoniec každému prvákovi odovzdali peknú zálož-
ku do šlabikára a sladkosť. Už teraz sa tešíme na ďalšie spo-
ločné stretnutie. V apríli všetkých predškolákov čaká zápis
do prvého ročníka.

10.2. - v telocvični ZŠ Hruštín sa konala kvalifikácia na
okresné kolo vo florbale SŽ. Naši chlapci najskôr podľahli

8-roč. gymnáziu Námestovo 3:4, potom zdolali Lokcu 6:3
a obsadili nepostupové 2.miesto. Reprezentovali: M.Kopilec,
J.Jurovčík, A.Kľuska, J.Kaprál, D.Zajac, M.Makúch, M.Jurky,
M.Kaprálik, R.Fendek, K.Očkaják. Pripravoval p.uč. Bomba.

12. 2. – v našej telocvični sa konala kva-
lifikácia na okresné kolo vo vybíjanej. Diev-
čatá potvrdili úlohu favoritiek, porazili obi-
dvoch súperov a obsadili prvé miesto a vy-
bojovali postup do okresného kola! GRA-
TULUJEME! Na turnaji sa zúčastnili: ZŠ
Hruštín, ZŠ Lokca, ZŠ Breza. Reprezento-
vali: T. Gemeľová, A.Gočalová, T.Meleková,
Z.Šubjaková, K.Hnojčíková, A. a T. Sedlá-
rové, L.Radzová, M.Revajová, L.Jaššová,
V.Kazimierová, K.Kušnieriková. Pripravoval
p.uč. Bomba.

17. 2. – Naši žiaci sa zapojili do kreatív-
nej súťaže na tému Valentínka. Úlohou bolo
vytvoriť pozdrav, plagát alebo netradičné
prianie na sviatok Valentína. Hlasovali ped.
zamestnanci a náhodne vybraní žiaci.
Umiestnenie: 1.miesto vyhrali dievčatá zo
6.B triedy: Lucka Radzová, Lenka Jaššová
a Gabika Očkajáková; 2.miesto obsadili
dievčatá z 9.B Katka Bobková a Katka Ho-
jová a na treťom mieste sa umiestnila Ni-
kolka Pašková z 9.A.

26. 2. – v CVČ Námestovo sa konalo
okresné kolo v prednese rozprávok Roz-
právkové vretienko. Naša škola bola zastú-
pená Anastáziou Šeligovou (3.A). Hoci sa
nedostala na stupeň víťazov (vlani bola 2.),

patrí jej i p.uč. Martine Šalatovej poďakovanie za reprezen-
táciu školy.

29. 2. – 4. 3. žiaci základných a stredných škôl v Žilin-
skom kraji mali jarné prázdniny.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
02. 02. 2016 „Náš MAŠKARNÝ to je príma, pozveme aj

Valentína...“
Všetky deti z našej MŠ sa nám premenili na masky rôzne-

ho druhu…
Objavili sa tu postavičky zo známych obľúbených rozprá-

vok, zvieratká, ba dokonca aj mnohí majstri remeselníci..
Privítali ich a zabávali známe myšky MICKY a MINY.

Kto bol vysilený z aktivít a tanca, mohol sa posilniť výbor-
nými šiškami a sladkým čajom, ktoré pre nás pripravili tety
kuchárky. Keďže bola každá maska krásna, každá bola od-
menená balíčkom s prekvapením.

10. 02. 2016 Naši predškoláci sa vybrali do ZŠ Výhon na
návštevu ku starším kamarátom. Urobili pre nich pekné zá-
ložky do kníh a pozreli sa, ako sa im v škole darí. Posedeli si
v školských laviciach, vyskúšali písanie na ozajstnú školskú
tabuľu…

Prezreli si pomôcky školákov a sledovali, čo všetko sa už
stihli minuloroční škôlkari naučiť.

18. 02. 2016 V MŠ sa realizovalo fotenie detí. Dieťa v trie-
de dostane balík fotografií, ktoré po prezretí môžu rodičia
zaplatiť, alebo balíček nepoškodený vrátiť.

29. 02.–04. 03. 2016 V našom kraji boli jarné prázdniny,
počas ktorých bola aj prevádzka MŠ prerušená. Našu MŠ
navštevuje 98 detí, z toho len 19 rodičov prejavilo záujem o

prevádzku. Okrem
toho bola napláno-
vaná a realizovaná
renovácia podlahy
v šatni pavilón A.
Ďakujeme za vy-

konanú peknú prá-
cu p. Zajacovi Ľ.

Ešte koncom mi-
nulého roka 2015
bol objednaný ná-
bytok do III. a IV
triedy, ktorý nám

teraz po dovoze hneď aj majstri zmontovali. Svojimi farbami
a rozprávkovou tematikou nám spestruje prostredie tried.

Naša MŠ bola zapojená do medzinárodného projektu
eTwinning „Christmas yesterday and tommorow“ (Vianoce
včera a dnes), v ktorom spolupracovala s kamarátmi z mno-
hých krajín. Dorozumievacím jazykom je angličtina, ktorú už
naši predškoláci začínajú poznávať v MŠ. V detských pro-
jektoch však nie je potrebný jazyk…Spolupráca je založená
na výmene výtvarných prác, piesní, tancov, hier….dokonca
vzájomným posielaním kamarátskych pozdravov poštou.
V projekte išlo o výmenu informácií o Vianociach, vianoč-
ných zvykoch, vzájomné porovnávanie medzi rôznymi kraji-
nami a sledovanie prežívania Vianoc staršími generáciami
a dnešnou modernou dobou. Deti poznávali zvyky iných kra-
jín, krásne vianočné koledy, pozdravy a mohli sa prostred-
níctvom vymenených programov zahrať rôzne hry s vianoč-
nou tematikou. Z celého projektu boli deti asi najviac nadše-
né zo známej vianočnej pesničky „Rolničky”. Každý ju pozná
aj v anglickom jazyku, ale keď ju počuli v iných jazykoch (poľ-
sky, turecky, albánsky…), vyčarilo to neskutočný úsmev
a nadšenie… a predovšetkým prekvapenie a poznanie, že
je vo svete mnoho rôznych jazykov…

Projekt bol vo februári ukončený a našej MŠ sa podarilo
získať aj Certifikát kvality, ktorý je hodnotením prínosnej
a peknej činnosti a spolupráce detí.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povin-
nej školskej dochádzky (tj. apríl), sa presúva aj termín podá-
vania žiadostí o prijatie detí do MŠ, od 30. 04. 2016 do
31. 05. 2016.

Bc. Marcela Očkajáková
zastupujúca riaditeľka MŠ
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Čas trávenia voľna si niektorí naši
mladí asi predstavujú ako priestor pre
svoje uvoľnenie aj spôsobom, ktorý
nemá nič spoločné so skutkami, ktorý-
mi by sa mohli pochváliť svojmu okoliu,

prípadne rodičom. Týmto chceme pou-
kázať na ničenie poľovníckych zariade-
ní, ktoré sme zaregistrovali v poslednom
období v poľovnom revíri Hruštín. Tieto
zariadenia sú majetkom Poľovníckeho
spolku, boli vyhotovené pre účel, na kto-
rý sa používajú, a sú súčasťou hospo-
dárenia v revíri. Z dôvodu nadštandard-
ného vnútorného vybavenia a aj spôso-
bu vyhotovenia, sú nemalej finančnej
hodnoty. Nie je do nich zabránený prí-
stup, sú otvorené pre „každého“, kto
chce nazrieť, oddýchnuť si, alebo pozo-
rovať prírodu. Po jeho odchode by to ale
nemalo vyzerať ako v rozmlátenej dre-
várni. Takýto jednotlivci by urobili osož-
nejšiu vec, keby naštiepali drevo pre
svojich blízkych, ako zbytočne zničiť vec,
ktorá môže slúžiť pre iných, a ktorú
niekto bude musieť opäť dať do funkč-
ného stavu.

Z dôvodu, aby v budúcnosti nedochá-
dzalo k zbytočným nedorozumeniam, by

sme chceli tiež upozorniť aj na – v po-
slednom čase populárne- večerné ale aj
nočné preháňanie sa na motorkách,
štvorkolkách alebo autách v revíri.

Okrem toho, že je to postavené mimo
zákon, takýmto spôsobom je narušený
výkon práva poľovníctva. Určená poľov-
nícka stráž bude dohliadať na to, aby
tomuto právu nebolo bránené. Je to aj
otázka bezpečnosti, pretože poľovník,
ktorý ide do terénu, sa zapisuje do kni-
hy návštev a v takomto prípade ostatní
majú informáciu kde sa ten – ktorý na-
chádza a v prípade lovu zvažuje smer
prípadného výstrelu tak, aby nikoho ne-
ohrozil. U osôb, o ktorých nemá vedo-
mosť o ich pohybe v revíri (hlavne v noč-
ných hodinách) existuje možné bezpeč-
nostné riziko.

Týmto nechceme zamedziť vstup do
poľovného revíru ľuďom za účelom zbe-
ru lesných plodov, turistiky alebo iných
prirodzených a hlavne normálnych akti-
vít, ktoré sú súčasťou našej existencie.
Poukazujeme len na veci, ktoré nie sú
v poriadku a slúžia len na vznik konflik-
tov alebo nevraživosti, o ktorú nikto ne-
stojí.

V jesennom čase minulého roka boli
zaznamenané prípady výskytu líšok
v zastavaných lokalitách obce. Ako uží-
vatelia revíru, ktorý je ohraničený vzdia-
lenosťou 200 metrov od domov alebo
usadlosti (t.j. použitie zbrane v zastava-
ných častiach je zakázané), v súčinnosti
s Obcou Hruštín ktorá ako vlastník po-
zemkov mohla podať žiadosť na Okres-
ný úrad – odb. pozemkový a lesný
o výnimku pre lov v intraviláne a po
schválení tejto žiadosti sa budeme sna-
žiť, po nahlásení občanmi o zabránenie,
prípadne bezpečný lov aj v takýchto lo-
kalitách.

Veríme že fungovaním spojenom
s rešpektovaním zákonných ale hlavne
prirodzených ľudských a rozumovo lo-
gických potrieb si vzájomne vytvoríme
priestor pre ničím a nikým nerušenú
a vzájomne výhodnú spoločnosť normál-
nych ľudí. (PS Hruštín)

80 rokov
Bronerská Terézia

75 rokov
Genšor Štefan
Martvoňová Irena

70 rokov
Hutira Jozef
Žilinec Jozef
Hutirová Emília

65 rokov
Škapec Jozef

60 rokov
Tomulec František
Kotúľ Jozef
Kriven Štefan
Kupčuláková Terézia

55 rokov
Vlžák Ján
Kušnier Ján

50 rokov
Ľubek Ján
Žilinec Štefan
Hojová Antónia
Vlžáková Vlasta
Kupčo Matej
Krivačka Štefan

Prišli medzi nás:
Matej Ťasnocha
Jakub Puvák
Mária Kľusková

 Odišli od nás:
Jozef Snovák, 57 rokov
Ján Martvoň, 63 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci MAREC 2016

 Dňa 18. 2. 2016 sa uskutočnila VČS Výboru členskej základne COOP Jednota v Hruštíne, kde
bola zhodnotená činnosť VČZ za rok 2015 a hospodárenie so združenými prostriedkami členov.

 Nakoľko uplynulo 5 ročné funkčné obdobie členov výboru, na tomto rokovaní sa uskutočnili
voľby na ďalšie 5 ročné obdobie. Do výboru boli opätovne zvolení títo členovia: J. Kravčíková,

Ľ. Žilinec a M. Martvoňová. Na prvom zasadnutí výboru bola do funkcie predsedu potvrdená J. Kravčíková.
 Chceme dať do pozornosti členov a zákazníkov – držiteľov nákupných kariet, že od roku 2015 nastali zmeny vo vyplá-

caní zliav z nákupu nasledovne: zľavu za I. polrok 2015 si bolo treba uplatniť v dobe od 26.11.2015 do 30.1.2016.
Za II. polrok 2015 si ju budete môcť uplatniť v dobe od 31.3.2016 do 30.6.2016. V prípade, že ste si zľavu za I. polrok
neuplatnili v stanovenom termíne, zľava vám prechádza do ďalšieho zúčtovacieho obdobia, t.j. do zľavy za II. polrok. Ak
si držiteľ nákupnej karty neuplatní ani v tomto termíne, jeho nárok na uplatnenie zľavy zaniká.

 Ďalej vás chceme informovať, že držiteľ nákupnej karty si môže jej prostredníctvom uplatniť aj ďalšie výhody – zľavy
u externých partnerov, ktorými sú: CK Tatratour Slovakia, CK TIP Travel, CK Kubo, CK FIRO-tour, Aquacity Poprad,
TEMPO Kondela Nábytok a Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Smrdáky.                                                     J. Kravčíková
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15. ročník Veľkej ceny obce
Hruštín v streľbe zo vzducho-
vých zbraní KD Hruštín,
14. február, 52 súťažiacich

Dievčatá ZŠ – puška v ľahu:
1. Júlia Gáborová 175 b.
2. Marianna Katreníková 168 b.
3. Zuzana Gáborová 149 b.

Chlapci ZŠ – puška v ľahu:
1. Roman Fendek 148 b.
2. Erik Hojo 119 b.
3. Matúš Kaprálik 109 b.

Ženy – puška v stoji:
1. Zuzana Firicová 144 b.
2. Margita Hutirová 102 b.
3. Marcela Matisová 86 b.

Muži – puška v stoji:
1. Lukáš Snovák 140 b.
2. Štefan Kaprálik 124 b.
3. Milan Jašica 124 b.

z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

Vo veľkej samoobslužnej reštaurácii
si staršia pani vzala tanier polievky, dala
si ho na tácku, zaplatila a tácku položi-
la na prázdny stôl. Tašku zavesila na
stoličku a už si sadala, aby
ochutnala rozváňajúcu ho-
rúcu polievku, keď si uvedo-
mila, že si zabudla vziať ly-
žičku. Vstala a išla k poklad-
ni, kde boli nádoby s príbo-
rom.

Cestou späť s prekvape-
ním zistila, že jej miesto ob-
sadil mladý Afričan, ktorý
pokojne jedol jej polievku.

Žena bola zmätená a roz-
horčená. Potom si odhodla-
ne prisadla na vedľajšiu sto-
ličku a ponorila lyžicu do po-
lievky priamo pod nosom
votrelca. Mladík sa usmial a jedol ďa-
lej.

Nabrala jednu lyžičku, aj mladík si na-
bral jednu.

Myslela si: „Aký je drzý! Keby som len
mala viac odvahy! S týmito prisťahoval-
cami treba urobiť poriadok!“

Cudzia polievka
Keď si nabrala lyžičku, muž oproti nej

nepohol ani brvou a tiež si nabral lyžič-
ku.

Takto to šlo ďalej, až zostalo len tro-

chu polievky. „A teraz som naozaj zve-
davá, čo mi povie, keď doje,“ pomysle-
la si žena.

Mladík jej nechal poslednú lyžičku
polievky. Potom vstal, vychovane ju po-
zdravil a odišiel.

Žena sa pozrela na stoličku: jej taška

zmizla. Zlodej! Bol to obyčajný zlodej!
Sklamaná, nahnevaná a celá červená
v tvári sa obzerala okolo seba. No mla-
dík bez stopy zmizol.

Zrazu sa jej hnev zmenil na
veľké rozpaky.

Na vedľajšom stole bola tác-
ka bez lyžičky s chladnúcou po-
lievkou. Na stoličke visela
taška, ktorú tam nechala.

Veľmi sa zahanbila, keď po-
chopila, že si zmýlila stôl, a že
ten mladík, ktorý si kúpil rovna-
kú polievku, sa podelil bez
toho, aby bol nervózny alebo
pohoršený, kým ona vzdycha-
la a dokonca sa cítila hlboko
urazená.

Poučenie:
Koľkokrát sme už niekoho neprav-

divo odsúdili?
Koľkokrát sme niekoho obrali

o česť a dobré meno, bez toho, aby
sme skúmali, či je to naozaj prav-
da?

(Bruno Ferrero)
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V Nitre sa 20. februára konalo štvrté kolo Slovenského
pohára v streleckom trojboji. Cestovali tam aj strelci z Hruš-

tína Marián Kompan, Marián Slaničan, Jozef Očkaják, Jaro-
slav Jancek a Jozef Jancek. Naši strelci nesklamali, všetci si
zlepšili priebežné výsledky, no zo všetkých strelcov sa naj-
viac darilo Mariánovi Kompanovi, ktorý v disciplíne pištoľ
obsadil výborné druhé miesto.

ZOTŠ Hruštín

Strelci XVIII. ročník Hruštínskej
stolnotenisovej miniligy

2015–2016

Konečná tabuľka:

1. KUMA 12 10 2 0 142:74  34
2. Ridaj sa 12 9 1 2 130:86  31
3. Jancek team 12 8 2 2 133:83  30
4. Chrumkáči 12 5 2 5 112:104  24
5. Lata 12 3 1 8 91:125 19
6. Sokoli 12 2 0 10 82:134 16
7. Ľadničkári 12  1 0 11 66:150 14

Bodové hodnotenie mužstiev:

KUMA (142): Ján Šeliga st. 39,5, Ján Šeliga ml. 36,5,
M. Kupčo 24,5, M. Slameník 18,5, Jur. Šeliga 13,5, V. Še-
ligová 5, J. Kupčuláková 3,5, J. Kaprál 1

Ridaj sa (130): Ján Jurčiga ml. 27,5, M. Kotúľ 27, J. Kotúľ
27, Joz. Jurčiga 20,5, J. Šmiheľ 10,5, L. Snovák 6,5,
D. Šmiheľ 3, J. Kubica 3 (+ 5 bodov kontumačne)

Jancek team (133): J. Mišánik 28,5, Jar. Jancek 27,
M. Jancek 24,5, Ľ. Jancek 22, Š. Kľubis 16, Joz. Jancek
ml. 15

Chrumkáči (112): Š. Očkaják 39,5, F. Martvoň 30,5,
M. Radzo 18, Š. Škapec ml. 7,5, F. Macák 4, F. Snovák
2,5 (+ 10 bodov kontumačne)

Lata (91): Š. Škapec st. 21, Ľ. Slaničan 12, V. Jagelka
10,5, M. Halaštík st. 9, J. Kupčulák 7, K. Kubolek 5,
M. Ľubek 5, J. Slaničan 2,5, V. Žilinec 2, M. Medenci 1
(+ 16 bodov kontumačne)

Sokoli (82): J. Teťák 26,5, Mil. Snovák st. 18,5, T. Teťák
11, J. Snovák 10, J. Firic 9, Mar. Snovák 4, T. Hojo 3

Ľadničkári (66): T. Troják 26, M. Očkaják 11,5, J. Očka-
ják 10,5, Mat. Snovák 8, P. Janovčík 4,5, A. Kompan 3,5,
M. Haluška 2
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Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne príjme do TPP
hlavného kuchára/kuchárku.
Bližšie informácie na Tel. č. 0911 631 992

Predajňa František Martvoň STAMAR prijíma objednáv-
ky na sadbové zemiaky: červené odrody Redriver a Ma-
nitou a žlté odrody Madelajne, Anuška a Jitka. Zemiaky
sú vhodné na zimné uskladnenie a cena za 1q je 60 €.
Objednať si taktiež môžete 10 týždňové mládky typu Mo-
rávia v červenej, čiernej, sivej alebo bielej farbe.
Cena je 4,60 eur/ks.
Objednávky prijímame do 11. 3. 2016 v predajni Farby
Laky alebo telefonicky na číslach 0907202035 alebo
55 77 190.
Mládky budú dovezené do predajne 14. 3. 2016.

Predám 3-izbový byt v centre obce pri Supermarkete Jed-
nota. Cena dohodou. Tel.: 0944 144 664.

Predám prasa 130 – 135 kg. Cena dohodou pri obhliad-
ke. Tel. 0902 728 643

Služba – jarné práce:
Pripravím pôdu na sadenie zemiakov, zasadím zemiaky
a oplečkujem. Cena dohodou. Inf. Hruštín, 0902 728 643,
0917 391 044

Kúpim stavebný pozemok v lokalite Hruštín – Dielnice.
Tel. 0918 799 774

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


