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Do domova dôchodcov prišla novi-
nárka, aby zablahoželala manželské-
mu páru k ich výročiu a zároveň, zistila
"recept" na šťastný život. Usadili sa, no-
vinárka zapla diktafón a stará dáma za-
čala rozprávať. "S mojím manželom sme
spolu veľmi dlho, ale iba zopár rokov
skutočne žijeme. Je to síce divné, že
hovoríme, že sa náš život nekončí, ale
že sa iba začal, no je to tak. Iba nedáv-
no sme pochopili, čo náš život úplne
zničilo. Bola to veta! Veta, čo ľudia po-
vedia? Keď používaš túto vetu, nežiješ,
ale riadiš sa hlúpymi predstavami ľudí
o tebe a tvojom živote. Neplníš si sny,
nerobíš to, čo ťa robí šťastným, ale hráš
sa na kohosi, kto v skutočnosti nie si.
Kvôli nim chceš vyzerať, kvôli nim chceš
mať, kvôli nim chceš znamenať. Ako
taký hlupák, nežiješ, ale plníš ich pred-
stavy o tvojom živote".

Vtom začal manžel. "Ja som chcel
študovať herectvo, ale čo by ľudia pove-
dali, že nepracujem ako "poriadny" chlap
v lese, ale hlúposti, ako herectvo mi po
rozume chodia. Tak som celý život pra-
coval v lese. Synovi som chcel dať meno
Ignác, ale čo by ľudia povedali, že nemá
meno po mne, tak sa volá Laco. Víno mi
nechutí, ale čo by ľudia povedali, že

 ...čo ľudia povedia?

pijem v krčme čaj, určite, že som skúpy.
Tak som pil. Potom opitý, nešťastný zo
svojho života, som prišiel domov, kde
bola moja rovnako nešťastná manžel-
ka, a v dome bolo hocijako, len nie
dobre! Ale boli sme tam, veď čo by ľudia
povedali... Moja žena milovala rozpus-
tené vlasy, ale čo by ľudia povedali, veď
je už vydatá a chodiť neupravená, by
nemala. Tak nosila drdol. Túžila spie-
vať, ale čo by ľudia povedali, veď talent
nemala, tak nespievala. Chcela chodiť
bosá po lúke, ale čo by ľudia povedali,
tak chodila v krpcoch. Mali sme chuť
spolu tancovať, ale čo by ľudia poveda-
li, veď všade je plno práce a my tancu-
jeme. Tak sme vždy iba pracovali.

Teraz máme veľa rokov a pochopili
sme, že je úplne jedno, čo ľudia pove-
dia, jediné, na čom nám záleží je, čo by
na náš život povedal Boh. Veď on po-
zná naše túžby, naše chute, naše sny.
Veď on sám, nám ich dal. Pred ním
nemusíme nijako vyzerať, nemusíme nič
mať, ani nič znamenať. On chce, aby
sme skutočne žili, v radosti, pokoji,
v láske. Aby sme si plnili naše sny, a nie
aby sme plnili predstavy druhých o na-
šich životoch. S mojou starkou teraz
tancujeme, aj keď nie je všetko sprave-

né, ona nemá
vlasy v drdole,
ale s rozpustený-
mi vlasmi spieva.
Je nádherne
šťastná a spokoj-
ná, už sa nehrá
na nikoho, kým
v skutočnosti nik-
dy nebola, lebo
vie, že práve
taká, aká je, je
Bohom MILOVA-
NÁ! Ja pijem čaj,
syna volám Ignác
a všetkým nao-
kolo rozprávam,
nech začnú žiť.
Nech nerobia nič
preto, aby ľudia
nepovedali. Oni
totiž budú vždy
niečo hovoriť. Je-

diné na čom nech im záleží je to, čo na
ich život povie Boh!

Novinárka vypla diktafón a vedela,
že aj jej život zabíja veta, čo ľudia pove-
dia! Že sa vlastne kvôli nim takto oblie-
ka, kvôli nim upratuje, kvôli nim chodí
tam a práve tam zase nechodí a kupuje
veci tiež preto, aby ľudia nepovedali.
Rozpustila si vlasy, zotrela rúž a vykro-
čila svoj život konečne žiť! V radosti,
láske, službe a odpúšťaní, ale hlavne
bez vety, čo na to ľudia povedia.

PS: Keď ti dal Boh chuť spievať,
spievaj. Aj keď nevieš.

Keď máš chuť tancovať, tancuj.
Keď chceš spať, tak spi. Hlavne ne-
rieš, čo na to ľudia povedia. Veď
ľudia, ktorí "hovoria", nežijú svoj ži-
vot, ale v kuse rozprávajú o životoch
iných. Vedia, čo by sa malo, čo ne-
malo, čo sa patrí, čo nie, vedia, kto
by mal čo kedy spraviť. Oni si totiž
myslia, že vedia všetko. Ich život im
uniká pomedzi pravidlá, príkazy
a zákazy. Oni nepoznajú Božiu lás-
ku, Boží pokoj, Božiu radosť. Oni
nepoznajú "Božský život"!

Božský život je život bez vety,
"ČO NA TO ĽUDIA POVEDIA"!

Autor: Michaela Mihalikova Petrušová
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Očami
starostu

Vaňovka:

1/ Firma Vatt.s.r.o. po výberovom konaní
nám zrealizovala multifunkčné ihris-
ko s umelým povrchom vo Vaňovke,
za obecnou budovou.

2/ Pracovníci geodetickej firmy pána J.
Kupčuľáka dokončili prá-
ce na pozemkových
úpravách vo Vaňov-
ke, keď rozdelili 140
stavebných pozem-
kov vlastníkom pozemkov.

3/ Firma Riline nám zaasfaltovala vstup-
ný nájazd od cesty a časť chodníka,
pred kostolom vo Vaňovke.

4/ V časti Klinok bol predĺžený obecný
rozhlas.

Zastávky:

1/ Pracovníci firmy pána M. Zemenčíka,
ktorý vyhral výberové konanie, nám
zrekonštruovali 5 zastávok v obci
– jednu vo Vaňovke a 4 v Hruštíne.
Osvetlenie zastávok nám urobil náš
obecný elektrikár pán Rastislav Ky-
taš.

2/ Firma ALTYS nám namontovala 2
bezpečnostné kamery na zastávkach
na konci dediny v Hruštíne a ešte 1
pribudla v centre obce, kde máme na-
montované ďalšie. Namontované ka-
mery nám už odhalili mnohé priestup-
ky, vandalizmus, boli a sú nápomoc-
né aj polícii, pri objasnení kriminality.

Kultúrny dom

1/ Stavebná firma Ing. J. Snováka, po
výberovom konaní, nám urobila cel-
kovú rekonštrukciu chodby kultúrne-
ho domu. Bol urobený nový sadrokar-
tónový strop, nové rozvádzače elek-
triky, a nové osvetlenie. Steny chod-
by boli nanovo ovakované a po ce-
lom obvode bol urobený umývateľný
obklad. Do všetkých kancelárií, zasa-
dačky a sály boli urobené nové dve-
re.

2/ Na chodbe kultúrneho domu bola zre-
konštruovaná aj šatňa, kde bola po-
ložená nová dlažba, nové nátery stien
a sokla. Taktiež bol nadmurovaný
a obložený pult na výdaj šatstva.

Základná škola

1/ Do školských dielní bolo dodané ná-
radie a vybavenie dielní na základe
vypracovaného projektu, ktorému
predchádzala stavebná úprava diel-

ní a nové zastrešenie. Počas prázd-
nin prebehla na tento projekt aj hĺb-
ková kontrola.

Farský úrad

1/ Obec poskytla farskému úradu dotá-
ciu vo výške 40 000 € na

novú strechu kostola.
Za tieto peniaze sa za-
kúpilo 5 ton medeného
plechu, ktorý by mal po-

stačiť na základe merania
na pokrytie celej strechy.

2 /Firma Pindziak, ktorá vyhrala výbe-
rové konanie nám obnovila hroby
kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti
a ktorí stavali náš kostol.

Cestné komunikácie, vodovod, kana-
lizácia, elektrika

1/ Firma RILINE nám zaasfaltovala plo-
chu pod dvoma zastávkami v centre
obce a bezbariérový vchod pre vozíč-
karov do kostolného dvora od starej
sakristie.

2/ Firma RILINE nám zaasfaltovala
v Hruštíne výtlky na ceste smerom na
Zábavu a do nášho cintorína.

3/ Pracovníci dopravnej firmy v spolu-
práci s dopravným policajtom nám
doplnili dopravné značky po miest-
nych komunikáciách.

4/ Oravská vodárenská spoločnosť Dol-
ný Kubín a.s. na ulici Hlavná nám uro-
bila 4 kanalizačné prípojky.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní pra-
cujúci na obecných prácach nám vy-
čistili a natreli farbou zábradlie na
moste, popri hlavnej ceste smerom
na Príslop a v centre obce pri COOP
Jednote. Taktiež, bolo vyčistené a na-
treté zábradlie na moste do Črchľe.

6/ V lokalite Kutina – Dielnice boli uro-
bené zvody povrchovej vody z dvoch
ulíc rúrami cez súkromné pozemky
a to vďaka povoleniu majiteľov po-
zemkov.

7/ Pracovníci Oravskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Dolný Kubín nám roz-
šírili vodovod a kanalizáciu na ďalšej
ulici v časti Kutina a Dielnice. Obec
spolufinancovala výkopové a zásypo-
vé práce.

8/ V lokalite Kutina – Dielnice bol
sfunkčnený nový obecný rozhlas.

9/ Pracovníci stavebnej firmy pána A.

Radzu nám v častiach ulíc Radzov-
ka, Lán a Včielok osadili žľaby povr-
chovej vody.

10/ Slovenská správa ciest na ceste
1/78 na začiatku obce Hruštín nám
osadila nové zábradlie.

11/ SSE - distribúcia Žilina s obcou
Hruštín skolaudovala a správoplat-
nila rozvody elektriky a trafostanicu
v lokalite Kutina – Dielnice. Staveb-
níci po podaní prihlášky o pripoje-
nie už boli pripojení do novobudo-
vanej elektrickej siete.

Hasiči:

1/ Obec zakúpila dobrovoľným hasičom
v Hruštíne a vo Vaňovke profesionál-
ne zásahové oblečenie a inú techni-
ku.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní za-
betónovali základy stĺpov na sušenie
hadíc pri hasičských zbrojniciach vo
Vaňovke a v Hruštíne, zároveň stĺpy
pozvárali.

Projekty:

1/ Obec Hruštín s verejným obstaráva-
teľom elektronicky ukončili verejné
obstarávanie projektu „Denného sta-
cionára pre seniorov.“ Realizácia
stavby sa začne tento rok.

2/ Obec pokračovala a bude pokračo-
vať v pozemkových úpravách v časti
Pod Uhliskom a Veterná.

3/ Projekt, ktorý sme vypracovali na bez-
platné „Wifi zóny“ v obci nám prešiel
a bude sa realizovať v tomto roku.

4/ Obec vypracovala projekt a podala
žiadosť na informačný panel v centre
obce.

5/ Obec podala žiadosť o finančnú do-
táciu na environmentálny fond na vy-
budovanie výtlačného potrubia kana-
lizácie s čerpacou stanicou v lokalite
Kutina – Dielnice.

Ekológia

1/ Obec podporuje environmentálne
správanie občanov, hlavne separáciu
odpadov a to dodaním kalendárov,
ktoré majú výchovný charakter, záro-
veň občania vedia, kedy sa ktorý ko-
munálny odpad zbiera.

2/ Pod Kamenným bol dosadený obec-
ný les.

3/ Obec v rámci rozširovania zelene pri
narodení dieťaťa daruje rodičom ovoc-
ný alebo okrasný stromček podľa vý-
beru.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní 2x
do roka na jar a jeseň, pozbierali že-
lezný a elektronický odpad. Taktiež,
obec poriada až 4x do roka zbierku

Zhodnotenie roku 2020

Daj šancu každému dňu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

                                                                                                  Mark Twain
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v mesiaci január
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Hojová Margita
Hojová Zuzana
Slameníková Agneša
Ťasnochová Helena
Macáková Helena
Šeligová Mária
Snovák Vincent
Hutira Miroslav
Kompan Jozef
Smidžárová Mária
Očkaják Šimon
Ľubek František
Čaprnda Jozef
Kupčuláková Janka
Martvoňová Janka
Mazačková Mária
Šeliga František
Zemenčíková Janka
Glombová Janka

Odišli od nás
Marta Martvoňová

Uzavreli manželstvo
Šimon Gombala
  a Daniela Vidová

Prišli medzi nás
Alžbeta Genšorová
Matias Sedlár

opotrebovaného šatstva pre charitu.

5/ Pracovníci obce a nezamestnaní 2x
do roka zbierali odpad okolo hlavných
ciest, smerom na Príslop, Babín
a okolo ciest smerom na Zábavu.

6/ Všetkých občanov, deti a mládež by
som chcel poprosiť k vyššiemu envi-
ronmentálnemu správaniu - separá-
cii druhotných surovín a zberu papie-
ra. Patríme ešte k obciam, kde sepa-
rácia nie je dostatočná a nájdu sa
domy, kde ešte chýbajú napr: pri zbe-
re plastov - vrecia s plastovým odpa-
dom. (Čo s nimi robia? Pália ich
v peci. Poznať to podľa štipľavého
dymu, keď sa ide okolo ich domov.)

 Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach, pre spoločné dobro
obce v roku 2020 akýmkoľvek spôso-
bom, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Sme na začiatku nového roka

a starý rok za sebou. Pred rokom
nás ani vo sne nenapadlo, čo všetko
nám rok nadelí. Všetci sme mali svo-
je priania, ale je to tak, človek mieni,
Pán Boh mení. Pandémia koronaví-
rusu zmenila nám mnohým život, lebo
také niečo sme my - naša generácia,
ešte nezažili. Vírus nás otestoval
hlavne našu zodpovednosť voči sebe,
aj druhým a naučil nás aj opatrnosti.
Mnohí z nás sme v minulom roku
prišli o svojich drahých blízkych
a preto na tento rok spomíname
s veľkou nostalgiou, s nádejou, že
tento rok bude lepší. Pandémia však
prehupla aj do nového roka a práve
v týchto dňoch naberá na sile.
Z tohto dôvodu všetkých občanov
vyzývam k opätovnej zodpovednos-
ti, hlavne k dodržiavaniu nariadení,
ktoré nám nariadila vláda Sloven-
skej republiky. Pri hodnotení staré-
ho sa chcem poďakovať Pánu Bohu,
za veľkú pomoc a ochranu. Poďako-
vať sa chcem mojim zamestnancom,
ktorí COVID, či NECOVID, boli počas
celého roka v práci a takto spoločne
sme zabezpečovali chod celej obce,
pričom sa splnil aj plán prác, ktoré
sme si na rok 2020 vytýčili.

Vážení občania, v novom roku
prijmite prianie Božieho požehnania,
pevného zdravia, vzájomného poko-
ja, nádeje a zlepšenie medziľudských
vzťahov. Rozdávajme a šírme okolo
seba pokoj a nie nenávisť, usilujme
sa prekonať zlo dobrom a ceňme si
to, čo má naozaj pravú hodnotu. Pra-
jem Vám všetkým, požehnaný Nový
rok 2021.

starosta obce

Uplynulý rok 2020 sme asi všetci
s úľavou ukončili. Nič nás nešetril
a pripravil nám trpké a ťažké chvíle
spojené s koronakrízou

Teraz začíname rok 2021, ktorý
sa od prvých minút nejaví byť o nič
lepší. O jeho zlepšenie sa musíme
pričiniť my, sami. Či to už vzájom-
nou ohľaduplnosťou, dodržiavaním
hygienických návykov, ale hlavne
pokorou a láskou k všetkému a všet-
kým.

Nedá mi, aby som nepoďakovala
všetkým pracovníčkam Prevádzko-
vých jednotiek Jednota v našej obci
za ochotu, snahu a trpezlivosť pri
obsluhe zákazníkov, v tak náročnej
a vypätej situácii, aká vládla, ale
i vládne na každom kroku v našej
krajine. Zákazníkom ďakujem za
pochopenie a snahu, že sa správa-
jú ľudsky a tolerantne k personálu,
ale aj navzájom k ostatným zákaz-
níkom.

Zároveň chcem informovať čle-
nov Jednoty, že nie je možné kona-
nie schôdzí členských základní,
z dôvodu aktuálne platného obme-
dzenia a opatrenia Vlády SR a ÚVZ
SR súvisiaceho s pandémiou koro-
navírusu.

Zatiaľ si vychutnávajme povia-
nočnú pohodu, ale zamyslime sa
nad tým, čo nás v najbližšej budúc-
nosti čaká. Prajem nám všetkým,
aby sme rok 2021 mohli nazvať ro-
kom pokojným, bezpečným a plným
zdravia.

J. Kravčíková

Vážení občania,
z dôvodu prísneho zákazu

vychádzania s minimom výnimiek
od 1.1.2021 bude Obecný úrad
v Hruštíne od 4.1.2021 fungovať

v obmedzenom režime do
24.1.2021. V prípade neodklad-

ných záležitostí kontaktujte
obecný úrad telefonicky na t.č.:

043/ 55 77 111
alebo elektronicky

ocuhrustin@orava.sk
Ďakujeme za pochopenie.

O Z N A M
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 nástup ihneď
 pracovný pomer na dobu neurčitú
 hrubá mzda 800 €
 prac. doba od 7.00 hod do 15.30 hod
 Podmienky: ekonomické vzdelanie, prax min. 2 roky podvojné účtovníctvo

Bližšie informácie:
Telefón: 0910 409 854
E-mail: pdhrustin@orava.sk

Štatistika obce za rok 2020
Počet

sobášov
v roku
2020

Hruštín 12
Vaňovka 2
Spolu 14

Priemerný
vek v obci

Hruštín

37,66

Časť obce Muži Ženy Spolu
Hruštín 1414 1379 2793
Vaňovka 192 193 385
SPOLU 1606 1572 3178

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2020                   Časť obce Spolu
Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 31.12.2019 2789 385 3174
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 23 2 25
Deti narodené v roku 2020 46 6 52
z toho - chlapci 27 4 31
           - dievčatá 19 2 21
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 33 5 38
Počet zomrelých obyvateľov 32 3 35
z toho - muži 16 2 18
           - ženy 16 1 17
SPOLU 2793 385 3178
Úbytok obyvateľov +4 0 +4

Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
výstavné klietky pre chovateľov, výbehy pre psíkov a hydinu, šklbačky, dojenie pre kravy, ovce a kozy, robíme
rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

Otváracia doba v zimnom období
1.12.2020 – 31.3.2021
Sobota: 9.00 – 13.00

Obec Hruštín vydáva monografiu
našej obce. Pri tejto príležitosti prosí-
me našich starších spoluobčanov, kto-
rí majú fotografie z detstva, zo života,
aby nám ich doniesli na obecný úrad,
kde ich pani referentka Soňa Zajaco-
vá prefotí a následne ihneď vráti ma-
jiteľovi. Ďakujeme veľmi pekne za
pomoc, pretože je to v záujme nás
všetkých, aby sa kniha našej obce
podieľala na zachovaní kultúrneho
a prírodného dedičstva obyvateľov
Hruštína a Vaňovky pre nasledujúce
generácie.

Monografia obce

Zberný dvor

Pracovná ponuka

PD v Hruštíne ponúka voľné pracovné miesto: MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
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U z n e s e n i e   č. 64/2020
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 1: Otvorenie.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

Berie na vedomie:

Účasť poslancov v počte: 8

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 65/2020
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 2: Schválenie programu rokova-
nia OZ.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

Schvaľuje:

Program podľa pozvánky.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

 U z n e s e n i e   č. 66/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 3: Informácia starostu obce
o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:

Informáciu starostu obce o plnení predchá-
dzajúceho uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 67/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
Schvaľuje:

Prevod pozemku parcela CKN č. 1334/5,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10
m2, pozemku parcela CKN č. 1377/6,
ostatná plocha o výmere 54 m2 a pozem-
ku parcela CKN č. 1372/9, vodná plocha
o výmere 39 m2, k. ú. Hruštín, v hodnote
505,73 Eur, podľa GP č. 17883369-68/
2020 vyhotoveného geodetickou kance-
láriou Jozef Kupčulák-GEODET vo vlast-
níctve Marcely Radzovej, rod. Mišekovej,
nar. 28.05.1978, bytom Radzovka 579/82,
029 52  Hruštín, zámenou za pozemok
parcela CKN č. 1377/5, ostatná plocha
o výmere 98 m2, pozemok parcela CKN č.
1015/5, záhrada o výmere 2 m2 a poze-
mok parcela CKN č. 1377/8, ostatná plo-
cha o výmere 3 m2, k. ú. Hruštín, v hodno-
te 505,73 Eur podľa GP č. 17883369-68/
2020 vyhotoveného geodetickou kancelá-
riou Jozef Kupčulák-GEODET, vo vlastníc-
tve obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín, IČO: 00314501, spoluvlastnícky
podiel 1/1.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnos-
ťami, že uvedené pozemky sú priľahlé
k pozemku zastavaného stavbou rodinné-
ho domu. Obec nadobudne pozemky, kto-
ré slúžia ako miestna komunikácia.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 68/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

Schvaľuje:

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpoč-
tu obce na rok 2021 pre Rodinné cen-
trum MOTÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52
Hruštín vo výške 1.250,00 Eur na mate-
riál, energie

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpoč-
tu obce na rok 2021 pre Rodinné cen-
trum MOTÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52
Hruštín vo výške 1.870,00 Eur na orga-
nizovanie kultúrneho podujatia Dňa ro-
diny.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 69/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2021 pre Máriu Remeňovú,
Slnečná 140/19, 029 52  Hruštín vo výške
2.000,00 Eur na materiál a štartovné.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 70/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2021 pre Zuzanu Remeňovú,
Slnečná 140/19, 029 52  Hruštín vo výške
2.000,00 Eur na materiál a štartovné.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e   č. 71/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2021 pre Ľudovíta a Katarínu
Snovákovú, (pre dcéru  Bibianu Snováko-
vú na športovú činnosť, materiálne zabez-
pečenie) Zamost 108/40, 029 52 Hruštín
vo výške 300,00 Eur.

Hlasovanie:
Za: 5

D. Banasová, Ľ. Jancek, Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 3

Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár

Neprítomní: 3
Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 72/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín
na rok 2021 pre žiadateľa Rímskokatolíc-
ka cirkev, farnosť Hruštín, Dedina 52/4,
029 52 Hruštín: 17.000,00 Eur na výmenu
okien a dverí na kostole v m. č. Vaňovka.

Hlasovanie:
Za: 7

D. Banasová, Ing. F. Krivačka, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, D. Ze-
menčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ľ. Jancek

Neprítomní: 3
Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 73/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín
na rok 2021 pre žiadateľa Klub vojakov
v zálohe ZA-050 Hruštín: 2.500,00 Eur na

materiálne zabezpečenie, štartovné, ces-
tovné, ubytovanie a organizovanie športo-
vej akcie Veľká cena Hruštína v streľbe zo
vzduchovej pušky a Deň detí na strelnici.

Hlasovanie:
Za: 7

D. Banasová, Ľ. Jancek, M. Očkaják, Ing.
Š. Sedlár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V.
Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 1

Ing. F. Krivačka
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 74/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Hruštín
na rok 2021 pre žiadateľa OŠK Hruštín:
15.000,00 Eur na poplatky SFZ, materiál,
údržba ihriska, tréneri, cestovné, hospodár,
telocvičňa, pranie dresov, občerstvenie,
umelá tráva, benzín, bankové poplatky.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 75/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť LEMA-pub, s. r. o., Radzovka 496/
9, 029 52  Hruštín o udelenie výnimky pre-
vádzkových hodín PENZIÓNU PRÍSLOP.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 76/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 4: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Žiadosť MAGNUM – Ľuboš Jancek, Črch-
ľa 305, 029 52  Hruštín o uplatnenie 60 %
zľavy z výšky nájomného pre čiastočné
uzatvorenie prevádzky s hygienických dô-
vodov, pre pandémiu koronavírusu.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Bc. Martin Haluška, JUDr. Ján Macík, Ing.
Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 77/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 5: Návrh zmien Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2020.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

1. Úpravu rozpočtu pre ŠKD Hruštín na rok
2020 v nasledovných položkách:

ŠKD Hruštín
611  mzdy + 1 585,12 Eur
632  energie + 1 809,06 Eur
635  údržba + 23,68 Eur
637  služby + 61,36 Eur
Spolu: 3 478,63 Eur

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivač-
ka, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P.
Teťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 1

Bc. Martin Haluška
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

2. Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín v nasle-
dovných položkách: (tabuľka na str. 7)

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Te-
ťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 1

Ing. F. Krivačka
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K bodu č. 6: Návrh VZN č. 2/2020 o miest-
nej dane z nehnuteľnosti na území obce
Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín pod-
ľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p.

sa uznáša na:

VZN č. 2/2020 o miestnej dani z nehnuteľ-
nosti na území obce Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 8

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, Mgr. P. Te-
ťák, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 1
Ing. F. Krivačka

Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 78/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 7:  Návrh VZN č. 3/2020 o miest-
nych daniach na území obce Hruštín.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Neschvaľuje:

Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach
na území obce Hruštín (§ 16 oslobodenie
od dane za ubytovanie a) fyzická osoba do
dovŕšenia 15 rokov veku).

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 7

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
M. Očkaják, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík,
V. Žilinec

Zdržal sa: 2
Ing. F. Krivačka, Ing. Š. Sedlár

Neprítomní: 2
JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková

Nehlasovali: 0

K bodu č. 7:  Návrh VZN č. 3/2020 o miest-
nych daniach na území obce Hruštín.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín pod-

ľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p.

sa uznáša na:

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na
území obce Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

K bodu č. 8: Návrh VZN č. 4/2020 o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ  a žiaka v škol-
skom zariadení so sídlom na území obce
Hruštín a o poskytnutí finančných prostried-
kov na záujmové vzdelávanie detí.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín pod-
ľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p.

sa uznáša na:

VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na die-
ťa MŠ  a žiaka v školskom zariadení so
sídlom na území obce Hruštín a o poskyt-
nutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 79/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 9:  Návrh Plánu práce Obce Hruš-
tín na rok 2021.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Plán práce Obce Hruštín na rok 2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 80/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 10:  Návrh Plánu kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín na
1. polrok 2021.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

Schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontro-
lóra obce Hruštín na 1. polrok 2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 81/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 11:  Zmeny a doplnky č. 2 – ÚPN-
Z Hruštín – Zábava.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

   schválený rozdiel upravený

Príjem – finančné operácie
514 Návratná finančná výpomoc 0,00 € + 64 459,00 €  64 459,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 5.1
632 001 Energie  18 800,00 € + 6 200,00 € 25 000,00 €
Program 8.1
642 Príspevok pri narodení dieťaťa  9 000,00 € + 2 000,00 € 11 000,00 €
Program 12
MŠ Hruštín
637 služby + 1 000,00 €

 Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín v nasledovných položkách:
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Schvaľuje:

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 226/2011
o poskytovaní dotácie na spracovanie
územnoplánovacích dokumentácií obcí,
záväzok obce Hruštín, že proces obstará-
vania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky
č. 2 – ÚPN–Z Hruštín – Zábava, potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o po-
skytnutí dotácie s MVD SR.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 82/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 12:  Návrh Rozpočtu MŠ Hruštín
na rok 2021.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

A/ Schvaľuje:

Rozpočet Materskej školy a Školskej jedál-
ne Hruštín na rok 2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

B/ Berie na vedomie:

Návrh Rozpočtu Materskej školy a Škol-
skej jedálne Hruštín na roky 2022 – 2022.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 83/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 13:  Návrh Rozpočtu ZS Hruštín
na rok 2021.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

A/ Schvaľuje:

Rozpočet Základnej školy na rok 2021 pod-
ľa predloženého návrhu Rozpočtu ZŠ
a rozpočet Školského klubu detí Hruštín na
rok 2021 v súlade s prílohou č. 1 VZN č.4/
2020 o určení výšky finančných prostried-
kov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
a žiaka v školskom zariadení so sídlom na
území obce Hruštín a o poskytnutí finanč-
ných prostriedkov na záujmové vzdeláva-
nie detí

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

B/ Berie na vedomie:

Návrh Rozpočtu Základnej školy a Škol-
ského klubu detí Hruštín na roky 2022 –
2023.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 84/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 14:  Návrh Rozpočtu obce Hruš-
tín na rok 2021, Návrh Rozpočtu obce
Hruštín na roky 2022 – 2023.

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:

A/ Schvaľuje:

Rozpočet Obce Hruštín na rok 2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0
B/ Berie na vedomie:

1. Návrh Rozpočtu Obce Hruštín na roky
2022 – 2023.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návr-
hu viacročného rozpočtu obce Hruštín
na roky 2022 – 2023 a k návrhu rozpoč-
tu obce na rok 2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 85/2020
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 11.12.2020

K bodu č. 15: Návrh Programového roz-
počtu obce Hruštín na rok 2021, Návrh
Programového rozpočtu   obce Hruštín na
roky 2022 –  2023.

 O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Schvaľuje:

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok
2021.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

B/ Berie na vedomie:

Návrh Programového rozpočtu Obce Hruš-
tín na roky 2022 – 2023.

Hlasovanie:
Za: 9

D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek,
Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, Mgr. P. Teťák, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2

JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
 starosta obce
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY DECEMBER 2020

 Počas decembra sa deti z 1.- 4.ročníka (ale aj niektorí z 5.-
9.) učili nezištne pomáhať chudobným deťom v Afrike. Zapo-
jili sme sa do Batôžkového projektu. Úlohou detí bolo vyskla-
dať jednu školskú tašku s oblečením, obuvou, školskými
a hygienickými potrebami, aby mohlo africké dieťa chodiť do
školy. Spoločne sme vyskladali neuveriteľných 41 batôžkov
a posielame tak 41 afrických detí do školy. Veľká vďaka
všetkým dobrodincom!

 Dňa 1.12.2020 žiaci 2.-4. ročníka riešili úlohy od Všetko-
vedka. Do súťaže sa zapojilo 45 žiakov. Uvidíme, ako sa im
darilo. Konečné celoslovenské výsledky sa dozvieme až
v novom roku 2021. Ďakujeme
RZ za príspevok na štartovné
(2€ žiak/ 2€ RZ).

 Základná škola Hruštín pekne
ďakuje za poskytnuté mikuláš-
ske nádielky sponzorom: Obci
Hruštín, COOP - Jednote, firme
MIRUTOMI Ťapešovo. Aj vďaka
Vám zablysla v očkách žiakov
iskra radosti v tomto koronavíru-
sovom čase. ĎAKUJEME!

 4.11. až 4.12. absolvovala v
našej škole priebežnú pedago-
gickú prax študentka 5. roční-
ka PF UKF v Nitre Martina Ho-
jová. Pod vedením p. uč. Pol-
jakovej mohla v 3.B uplatniť vo
vyučovacom procese svoje teo-
retické vedomosti, zrealizovať
svoje nápady a obohatiť tak vy-
učovanie našich tretiakov.

 9.12. zabojovali všetci tretiaci
a štvrtáci v matematickej súťaži
"Pytagoriáda" o postup do
okresného kola. Postúpiť sa po-
darilo 7 žiakom:

Tretiaci:
1. Mária Zubajová (3.A) 22 bodov
2. Adam Stieranka (3. A) 20 bodov
3. Tobiáš Ťasnocha (3.A) 15 bodov
4. Marianna Sedlárová (3.B) 13 bodov
Štvrtáci:
1. Patrik Bohucký (4.B) 20 bodov
2. Vivien Snováková (4.A) 17 bodov

3. Viktória Kľusková (4.B) 15 bo-
dov
Gratulujeme a držíme palce na
okresnom kole!
Keďže žiaci druhého stupňa sa
vzdelávali dištančne, riešili tento
rok Pytagoriádu online z domu.
Na vyriešenie 15 príkladov mali
k dispozícii 60 minút, za každé 4
ušetrené minúty mohli získať bod
navyše. Úspešnými riešiteľmi v
jednotlivých kategóriách sa stali:
P5 – Matej Macák 17 bodov
P6 – Jozef Firic 18b, Matej Žili-
nec 17b, Lara Ťasnochová 16b,
Nikola Martvoňová 15b, Vanesa
Žilincová a Slávka Matečková 12b
P7 – Marcela Martvoňová 17b,
Michaela Jurčigová 16b
Všetkým blahoželáme a tým naj-
lepším budeme držať palce
v okresnom kole, ktoré by sa malo
konať v marci.

 Aj tento rok sa žiaci na prvom stupni ZŠ obliekli do rôznych
farieb. Prváci sa pripodobnili žltej farbe pleti Číňanov, druhá-
ci si vyskúšali, ako je Eskimákom v ľadovo modrej, tretiaci sa

rozohnili do červena ako
Indiáni, no a najväčšie za-
stúpenie v našej škole
mali štvrtáci - Černosi.
Deti si 10.12. (Medziná-
rodný deň ľudských
práv) uvedomili, že aj na-
priek vonkajším odlišnos-
tiam (farba pleti, očí, vla-
sov...) majú všetky deti
sveta rovnaké práva, sny
a túžby.

 Aj naša škola sa prida-
la k Novej Generácii Slo-
venska. Vypracovali sme
projekt s názvom Nech
nás roboty poslúchajú
a zapojili sme sa do pro-
jektu Enter Study Nadač-
ného fondu Telekom. Náš
projekt bol úspešný a od
nového kalendárneho
roku 2021 budeme plniť
požiadavky projektu.
V rámci neho budú do
školy zakúpené počíta-
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čom ovládané roboty Micro:bity. Micro: bit je malá obvodová
doska ovládaná mikročipom podobne ako v mobilnom zaria-
dení. Na hodinách informatiky a v poobedňajších hodinách
chceme žiakom pri-
blížiť problematiku
programovania po-
mocou micro:bitov
a touto formou im
učenie informatiky
sprístupniť zaujíma-
vejšou formou, zvýšiť
záujem o digitálne
zručnosti v oblasti
programovania robo-
tov, ktoré sú na pracovnom trhu čoraz viac žiadané.
Po dokončení výučby chceme vyhlásiť súťaž o najlepší
program s micro:bitom vytvorený v našej škole žiakmi 5. až
8. ročníka. Neskôr
z každého ročníka
vyberieme a odme-
níme najlepšiu žiač-
ku a žiaka.Viac sa
môžete dočítať na:
https://enter.study/

 V okresnom kole
Olympiády sloven-
ského jazyka, ktorá
sa tohto roku konala
dištančne, sme mali
svoju zástupkyňu
- žiačku 9.A tr. Bar-
borku Vlžákovú.
V konkurencii 15 sú-
ťažiacich si počínala
veľmi dobre a obsa-
dila skvelé 2.
miesto! Blahoželá-
me a ďakujeme aj

pani učiteľke PhDr. Helene Mart-
voňovej za prípravu na túto sú-
ťaž.

 Žiaci 3.A triedy sa zapojili do
výtvarnej súťaže organizovanej
Centrom voľného času Maják
"V krajine šarkanov" a Samkovi
Žilincovi sa podaril husársky kú-
sok - porota jeho prácu ocenila II.
miestom! Blahoželáme a prajeme
si, aby takýchto ocenení počas
školskej dochádzky bolo ešte viac.
Samko získal diplom, vecnú cenu
aj sladkosť.

 Z dôvodu zníženia príspevku
na činnosť ŠkD od zriaďovateľa
od 1.1.2021 (VZN č.4/2020) sme
nútení od januára zrušiť 3.odde-
lenie ŠkD. Deti z tohto oddelenia
budú rozdelené do 1. a 2.oddele-
nia. V prípade vyššieho počtu zá-
ujemcov o ŠkD od nového škol-
ského roka (príchod 39 prvákov)
Obecné zastupiteľstvo poskytne
prostriedky na zriadenie 3.odde-
lenia.

Prajem všetkým žiakom, zamestnancom školy, rodičom
i všetkým občanom našej obce radostnejší a hlavne
zdravší rok ako bol ten minulý. Nech sa vám splnia
všetky predsavzatia, k splneniu ktorých nech máte dosť
síl, zdravia a vôle.

Július Kubáni, riaditeľ školy
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Najmladšia generácia v obci
Mesiac december je presýtený mnohými vôňami... od

vône studeného vzduchu a sviečok až po vôňu ihličia
a napečených medovníkov. Deťmi obľúbený mesiac plný
očakávaní a prekvapení, nadšenia a úsmevu. A hoci k tomu-
to všetkému chýbal už len sneh, veríme, že Perinbabka sa
umúdri a pošle nám v najbližšom čase pre potešenie aj
snehovú nádielku.

4.12.2020 Aj keď počasie nebolo ako v Snehovom kráľov-
stve, predsa len k nám zas po roku zavítal kamarát Olaf. Bol
veľmi potešený z obrázkov, ktoré mu deti nakreslili a tak
pomohli vytvoriť krásnu vianočnú atmosféru v predajni Nata-
ly. Olafa sme potešili ešte piesňami a spoločne si dokonca
zaskákali. Po rozlúčke dostal každý od tohto čarovného
snehuliaka čokoládovú odmenu. Ďakujeme za krásny záži-
tok pánu Prílepkovi a predajni Nataly.

7.12.2020 „Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš...“
Veľmi sme sa potešili, pretože prijal pozvanie a prišiel aj so
svojimi pomocníkmi. Svätý Mikuláš s plnými krabicami pre-
kvapení pre dobré deti, s ktorými mu pomáhal huncút čertík
a usmiaty anjelik. Balíček si deti ale museli zaslúžiť... Po
peknej pesničke a modlitbe museli sľúbiť, že budú poslušné,
všetko krásne zjedia a oddýchnu si na lehátkach ☺. Za
sladké prekvapenie ďakujeme aj pánu starostovi, ktorý tiež
potešil malé maškrtné jazýčky.

17.12.2020 Najvyšší čas upiecť nejaké vianočné pečivo.
V tento deň sa o to postarali škôlkari 1. a 2. triedy, ktorí
svojim pekárskym majstrovstvom vytvorili krásne a chutné
medovníčky.

18.12.2020 A keďže medovníčkov nám bolo málo, k peče-

niu pridali svoje rúčky aj pekárikovia z 3. a 4. triedy. Za
počúvania vianočných kolied z cesta nielen vykrojili chutné
koláčiky, ale i troška ochutnali. Škoda len, že sme medovníč-
ky už nestihli v MŠ vyzdobiť, ale zato sme si na nich všetci
pochutili.

Už niekoľko rokov funguje vianočná pošta, kam posielajú
listy pre Ježiška už aj deti z iných krajín. Tiež sme Ježiška
potešili našimi listami a on každému pravdaže odpovedal.
Každý dostal od neho list s prekvapením vo forme CD, na
ktorom je pekný poučný príbeh pre deti. Verím, že sa detičky
potešili a počúvanie CD si užili v kruhu rodiny.

Keďže sme tento rok nemohli realizovať tradičnú besied-
ku pri stromčeku, každá trieda pripravila program, ktorý bol
sprostredkovaný rodičom internetovou formou. Verím, že
takýto vianočný pozdrav potešil.

23.12.2020 MŠ bola zatvorená vzhľadom na nedostačujú-
ci záujem rodičov o prevádzku počas týchto dní. Na základe
odporúčaní MŠ SR je toto prerušenie prevádzky predĺžené
do 8.1.2021. O ďalšom postupe budú rodičia informovaní
prostredníctvom web.stránky MŠ Hruštín (www.mshrustin.
edupage.org)

DO NOVÉHO ROKA prajem v mene celého kolektívu MŠ
Hruštín:
1 kg lásky
80 dkg šťastia,
20 dkg pusiniek,
20 dkg rodinnej pohody,
10 dkg porozumenia,
2 lyžice maznania,
2 pohladenia,
podľa chuti trpezlivosti a veľaaa zdravia.
Všetko dobre premiešať, upiecť a po kúsočkoch jesť počas
celého roka ☺

Očkajáková Marcela, riaditeľka MŠ
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