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Toto je skutočný príbeh napísaný dok-
torom, ktorý pracoval v Južnej Afrike.
Jednu noc som ťažko pracoval, aby som
pomohol jednej matke na pôrodnej sále,
ale napriek všetkému, čo sme urobili,
zomrela zanechajúc nám chudučké
predčasne narodené dieťat-
ko a plačúcu dvojročnú
dcérku. Bolo veľmi ťažké
udržať bábätko nažive, lebo
sme nemali inkubátor (ne-
mali sme elektrinu, ktorá by
ho poháňala)...

Tiež sme nemali špeci-
álne príslušenstvo na kŕme-
nie. I keď sme bývali na
rovníku, noci boli často mra-
zivé so zradným prieva-
nom.

Jedna študentka, ktorá
sa učila za pôrodnú asis-
tentku odišla doniesť krabi-
cu, ktorá slúžila pre takéto deti a bavl-
nenú látku, do ktorej by sme bábo zaba-
lili. Nejaké iné dievča išlo zapáliť oheň a
naplniť fľašku na horúcu vodu. Prišla
nám však s veľkým sklamaním oznámiť,
že pri plnení sa fľaška roztopila (guma
sa topí ľahšie v tropickom podnebí).
„A toto bola naša posledná fľaška na
horúcu vodu!“ skonštatovala. Fľašky
v Južnej Afrike žiaľ nerastú na stro-
moch a nikde nie je obchod, kde by sa
dali kúpiť. „V poriadku,“ odpovedal som,
„zoberte bábätko a pritisknite si ho
k telu, čo najbližšie. Najbezpečnejšie
iďte, ak môžte blízko k ohňu a spite
medzi bábätkom a dverami, aby ste ho
uchránili pred prievanom. Vaša úloha je
zachovať ho v teple.“

Nasledujúce poludnie, ako som mal
vo zvyku, išiel som sa spoločne modliť
so sirotami, ktoré sa chceli so mnou
zdieľať. Dal som najmladším niekoľko
návrhov na modlitbu a povedal som im
o tom maličkom chudučkom bábätku.
Vysvetlil som im náš problém o tom,
ako sa ho snažíme zachovať v teple,
spomenul som im fľašku na horúcu vodu
a to, že bábätko môže ľahko podľahnúť
nočným mrazom. Tiež som im povedal
o jeho dvojročnej sestričke, ktorá plače,

pretože jej mamička umrela. Počas mod-
litieb sa jedno desaťročné dievčatko
Ester, modlilo stručne: „Prosím, Pane,
pošli nám fľašku, lebo zajtra nebude
pekný deň, Pane, keď bábätko zomrie,
tak prosím pošli nám ju toto poobedie.“

Pocítil som veľkú hrču v hrdle, keď pri-
dala: „A keď sa o toto postaráš, mohol
by si prosím poslať bábiku pre jeho malú
sestričku, aby vedelo, že ju naozaj ľú-
biš?“ Teraz ako aj často predtým pri
detských modlitbách som bol úplne do-
jatý. Mohol som povedať iba úprimne
„Amen.“

Nemohol som uveriť, že niečo také
by mohol Boh skutočne urobiť. Jasné,
že som vedel, že Boh dokáže urobiť
čokoľvek, veď to Biblia hovorí. Ale exis-
tujú aj určité hranice, nie? Jedinou ces-
tou, ako by Boh mohol odpovedať na
túto konkrétnu modlitbu, by bolo poslať
mi balík z môjho domova, ale to sa ne-
stalo ani jediný raz za štyri roky, čo som
bol v Afrike. A keby mi už aj niekto
poslal balík, načo by tam už len vložil
fľašku na horúcu vodu? Veď som býval
na rovníku!

V strede popoludnia, keď som vyu-
čoval v škole pre sestričky, bol mi doru-
čený odkaz, že pred dverami môjho
domu stojí auto. Keď som došiel domov,
auto už bolo preč, ale na verande ležal
obrovský, asi desaťkilový balík. Cítil som,
ako mi slzy stekajú z očí. Nedokázal
som otvoriť balík sám, tak som poslal po
siroty.

Spoločne sme odtrhli špagát a oduz-
ľovali uzlík po uzlíku. Opatrne sme
z neho stiahli papier. Vzrušenie pomaly
dosahovalo vrchol. Niekoľko - tridsať ale-
bo štyridsať - párov očí bolo zamera-
ných na túto obrovskú kartónovú krabi-

cu. Zvrchu som vytiahol jas-
ne farebné pletené svetríky.
Očí im zažiarili, keď som im
ich vyťahoval von. Potom
tam boli obväzy pre pacien-
tov chorých na lepru. Deti
začali pôsobiť troška znu-
dene. Ďalej nasledovala
krabica plná rozličných su-
šených hrozienok, z ktorých
sa dala na víkend vyrobiť
várka sladkých šišiek. Keď
som tam znova vložil ruku,
zacítil som... môže to nao-
zaj byť...? Lapal som po dy-
chu a vytiahol to von - áno,

úplne nová gumová fľaška na horúcu
vodu. Plakal som. Neprosil som Boha,
aby ju poslal, vlastne som vôbec neveril,
že by to mohol urobiť. Ester stála v pred-
nom rade v tom húfe detí. Pribehla do-
predu a vykríkla: „Ak nám Boh poslal
fľašku, musel nám poslať aj bábiku!“
Prehrabujúc sa na dne krabice vytiahla
malú, krásne oblečenú bábiku. Očká jej
žiarili! Nikdy nepochybovala! Pozrela sa
na mňa a opýtala sa: „Môžem ísť s te-
bou a dať túto bábiku tomu dievčatku,
aby vedela, že Ježiš ju skutočne ľúbi?“

Tento balík bol na ceste celých päť
mesiacov. Naplnila ho moja bývalá škola,
ktorej riaditeľ pri modlitbe počul a po-
slúchol Božie volanie, aby poslal fľašku
na horúcu vodu dokonca až na rovník.
A jedno z dievčat vložilo bábiku pre af-
rické dieťa - o päť mesiacov skôr, ako
odpoveď na modlitbu desaťročnej ve-
riacej, aby ju priniesli „toto popoludnie“.

Modlitba je najlepší dar, ktorý mô-
žeme dávať i prijímať. Nič nestojí, no
prináša veľa odmeny. Modlime sa
k Bohu, ktorý je verný, ktorý pove-
dal: „Prv, než budú volať, ja odpo-
viem, ešte len budú vravieť a ja ich
vyslyším.“ (Izaiáš 65, 24)

 Zdroj: internet

Prv, než budú volať, ja odpoviem...
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac december

„Vďačnosť je najvyššou formou modlitby, pretože potvrdzuje prítom-
nosť dobra všade tam, kde svieti svetlo vašich vďačných myšlienok.“

                                                                                   Alan Cohen

1/ V centre obce pri kostole bol osade-
ný nový drevený Betlehem. Drevený
zrub maštaľky nám uro-
bil pán Jozef Hojo so
synmi. Sochu sv. Jo-
zefa, Ježiška a oveč-
ku nám vyrezal rezbár
pán Ján Šeliga. Ďalšie so-
chy Pannu Máriu, pastiera s ovečkou
a ďalšiu ovečku nám vyrezal rezbár
pán Ing. Marián Hutira. Obidvaja pra-
covali na spomenutých dielach pár
mesiacov. V pláne majú vyrezať aj
troch kráľov. Betlehem bol požehna-
ný po polnočnej svätej omši našim
pánom farárom, za spevu spevokolu
a všetkých veriacich, ktorí sa zúčast-
nili na svätej omši. Celý Betlehem je
monitorovaný niekoľkými kamerami,
ktoré strážia toto umelecké dielo.
Všetkým, ktorí sa podieľali na reali-
zácii tohto nádherného Betlehema
a dreveného zrubu, veľmi pekne ďa-
kujem.

2/ Pracovníci elektrikárskej firmy pána
J. Smidžára nám nasvietili v centre
obce denný stacionár a informačnú
tabuľu, na zastávke smerom do Ná-
mestova.

3/ V mesiaci december boli skolaudo-
vané tieto stavby:

a/ Po stavebnej stránke bol skolau-
dovaný Denný stacionár.

b/ Ďalej bol skolaudova-
ný chodník na ulici
Hlavná na začiatku de-
diny od Príslopa.

c/ Po rozsiahlej rekon-
štrukcii bol skolaudovaný

most v Radzovke.
Všetkým, ktorí sa podieľali na uvede-

ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Začíname nový rok 2023. A ako to

už na začiatku nového roku býva,
každý si dávame
nové predsavza-
tia. Meníme sny,
túžby, požiadavky
na život. Neviem,
čo nás v tejto ťaž-
kej dobe ešte
čaká. Chcem Vás,
ale povzbudiť .
Snažme sa byť

Starosta obce Hruštín Mgr. František
Škapec v mene svojom a dvadsiatich
obdarovaných občanov (imobilných
a ležiacich) ďakuje firme Bortex, s.r.o.
z Námestova za darčeky k Vianociam.

V prichádzajúcom roku 2023 Vám
prajem veľa lásky, trpezlivosti, po-
rozumenia a šťastia v každodennom
živote. Nech Vás po celý rok sprevá-
dza Božie požehnanie, zdravie, vzá-
jomný pokoj a úcta. Prajem Vám,
aby ste v každej chvíli v tomto no-
vom roku uchovali svoju vieru v ľud-
skosť, nádej, že všetky veci zvládne-
me a lásku, ktorou budete obdarovať
svoje okolie. Starosta obce

POĎAKOVANIE

lepšími jeden k druhému tolerant-
nejšími, lebo len tak môže byť nový
rok 2023 lepší.

Žijeme časy, kedy sú mnohí ľudia
zneistení. Akoby sa vytrácali pocity
istoty, stability a bezpečia. Je úplne
normálne, že máme z mnohých vecí
strach. Ale nesmieme dovoliť, aby
boli pocity strachu prekonávané hne-
vom a nenávisťou. Je úplne normál-
ne a máme veľa dôvodov hnevať sa,
ale svoje rozhorčenie nesmieme ven-
tilovať v agresivite. Dajme najavo, že
slušnosť nie je slabosť. Slušnosť,
musí byť znova počuť. Ukážme silu
slušnosti medzi sebou v komuniká-
cii v každodennom živote, v sused-
ských vzťahoch, aj na internete
a sociálnych sieťach.
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Štatistika obce za rok 2022
Počet

sobášov
v roku
2022

Hruštín 15
Vaňovka 4
Spolu 19

Priemerný
vek v obci

Hruštín

  38,12

Časť obce Muži Ženy Spolu
Hruštín 1417 1371 2788
Vaňovka 196 194 390
SPOLU 1613 1565 3178

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2022                  Časť obce Spolu
Hruštín Vaňovka

Počet obyvateľov k 31.12.2021 2772 383 3155
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 16 10 26
Deti narodené v roku 2022 44 7 51
z toho - chlapci 22 2

- dievčatá 22 5
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 33 6 39
Počet zomrelých obyvateľov 11 4 15
z toho - muži 9 2

- ženy 2 2
SPOLU 2788 390 3178
Úbytok obyvateľov +16 +7 +23

v mesiaci
január 2023
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Žilinec František
Bulvasová Justína
Radzová Mária
Škapcová Terézia
Hutirová Zuzana
Martvoňová Margita
Bombiaková Olina
Šeligová Veronika
Kompanová Mária
Trojáková Anna
Šeligová Terézia
Mišánik Ondrej
Michna Jozef
Jurky Jozef
Sekula Anton
Troják Ondrej
Radzo Jozef
Kupčuláková Marta
Žilinec Vincent
Šalata Jozef

Prišli medzi nás
Luna Marína Štulajterová
Mia Zemková
Rebeka Záhorová

 Oblasť výstavby a údržby:

1. Bežná údržba rigolov a miestnych
komunikácií.

2. Vybudovanie časti splaškovej kana-
lizácie a čerpacej stanice v Hruštíne
v časti Kutina – Dielnice (po obdrža-
ní dotácie).

3. Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
v Hruštíne v časti Pod Uhliskom
(spolufinancovanie s OVS, a.s.,
D. Kubín): 8/2023.

4. Doplnok ÚP Zóna Zábava 11/2023.

5. Ošetrenie a ochrana obecného lesa.

6. Spevnenie miestnych komunikácií
na Kutine – Dielnice po zrealizovaní
kanalizácie.

7. Vybudovanie bezbariérového vcho-
du do ZŠ Hruštín – Výhon (po obdr-
žaní dotácie).

8. Vybudovanie ďalších športových
objektov v športovom areáli Črchľa
(po obdržaní dotácie).

9. Prístavba budovy Kutina 10/2023.

10. Revitalizácie zelene v obci Hruštín
na verejných priestranstvách:
4/2023.

Úlohy Obce Hruštín na rok 2023

11. Doplnenie parku pri ZŠ Hruštín –
Zamost hracími prvkami: Inkluzívne
ihrisko RODINKA 8/2023.

12. Oplotenie ZŠ Výhon: 8/2023.

13. Rozšírenie a majetkové vysporiada-
nie cintorína v Hruštíne.

14. Vypracovanie projektovej dokumen-
tácie rigolu povrchovej vody na ulici
Pod Uhliskom 3/2023.

15. Vybudovanie rigolu povrchovej vody
na ulici Pod Uhliskom 8/2023.

16. Vypracovanie projektovej dokumen-
tácie rigolu povrchovej vody na ulici
Veterná 3/2023.

17. Vybudovanie rigolu povrchovej vody
na ulici Veterná 8/2023.

18. Vybudovanie verejného osvetlenia
a rozhlasu na ulici Klinok (v súčin-
nosti s SSE Žilina) 7/2023.

19. Financovanie prekládky VN na ulici
Pod Uhliskom.

20. Vybudovanie detského ihriska v m.č.
Vaňovka (po obdržaní dotácie).

21. Rekonštrukcia obecnej budovy
s. č. 305.

Plán práce Obce Hruštín na rok 2023

 Ďalšie úlohy, ktorých plnenie bude sledované počas celého roka 2023:

1. Finančné príjmy a výdaje OcÚ.
2. Realizácia plánu práce MKS pri OcÚ na rok 2023.
3. Realizácia úloh na úseku CO obyvateľov obce na rok 2023.
4. Realizácia úloh na úseku hasičskej ochrany na rok 2023.
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Na začiatku nového roka sa
vložme pod ochranu tejto ženy,
svätej Matky Božej, ktorá je našou
matkou. Nech nám pomáha ucho-
vávať si a premýšľať nad každou
vecou bez toho, aby sme sa obá-
vali skúšok, v radostnej nádeji, že

 Pápež Benedikt XVI., Jozef Ratzin-
ger sa narodil 16. apríla 1927 v bavor-
skom mestečku Marktl am Inn. Po štú-
diu filozofie a teológie vo Freisingu
a Mníchove prijal 29. júna 1951 vo Frei-
singu kňazskú vysviacku. Potom praco-
val ako výpomocný kňaz vo Farnosti sv.
Martina v München-Moosach a ako kap-
lán v München-Bogenhausen vo Far-
nosti Najsvätejšej Kristovej krvi. V ro-
koch 1952 až 1954 pôsobil ako docent
na Arcibiskupskom kňazskom seminári
vo Freisingu a potom ako docent dog-
matiky a fundamentálnej teológie na Fi-
lozoficko-teologickej vysokej škole vo
Freisingu.

V r. 1957 sa habilitoval na Mníchov-
skej univerzite prácou o sv. Bonaventú-
rovi v odbore fundamentálnej teológie.
V nasledujúcich rokoch pôsobil ako mi-
moriadny profesor dogmatiky a funda-
mentálnej teológie na Filozoficko-teolo-
gickej vysokej škole vo Freisingu a ako
ordinár pre fundamentálnu teológiu na

univerzite v Bonne.
V rokoch 1962 až 1965 pôsobil ako

oficiálny koncilový teológ (peritus)
Druhého vatikánskeho koncilu. Na uni-
verzite v Münsteri sa v r. 1963 stal ordi-
nárom pre dogmatiku a dejiny dogiem.
Od roku 1966 vykonával ten istý úrad
na univerzite v Tübingene a v rokoch
1969 až 1977 na univerzite v Regens-
burgu. Tam sa v r. 1976 stal viceprezi-
dentom.

Dňa 25. marca 1977 bol Jozef Ra-
tzinger menovaný za arcibiskupa Mní-
chovsko-freisinskej arcidiecézy a jeho
vysviacka sa konala o tri dni neskôr.
Dňa 27. júna 1977 ho pápež Pavol VI.
menoval za kardinála. V r. 1981 ho Svä-
tý Otec Ján Pavol II. menoval za prefek-
ta Kongregácie pre náuku viery v Ríme,
za predsedu Pápežskej biblickej komi-
sie a Medzinárodnej teologickej komi-
sie.

V rokoch 1986 až 1992 viedol Pá-
pežskú komisiu pre zostavenie Kate-

chizmu Katolíckej cirkvi. V konzistóriu
5. apríla 1993 ho pápež Ján Pavol II.
povýšil na kardinála biskupa suburbi-
karskej diecézy Velletri-Segni. Dňa
9. novembra 1998 Svätý Otec Ján Pa-
vol II. potvrdil jeho voľbu za vicedekana
kolégia kardinálov a v r. 2002 sa stal
dekanom kolégia kardinálov.

Kardinál Jozef Ratzinger dostal mno-
hé vyznamenania. Bol členom II. sekcie
vatikánskeho Štátneho sekretariátu –
Vzťahy so štátmi, členom Kongregácie
pre východné cirkvi, Kongregácie pre
Boží kult a disciplínu sviatostí, Kongre-
gácie pre biskupov, Kongregácie pre
evanjelizáciu národov a Kongregácie pre
katolícku výchovu. Pôsobil aj v Pápež-
skej rade pre napomáhanie jednoty kres-
ťanov, v Pápežskej rade pre kultúru,
v Pápežskej komisii pre Južnú Ameriku
ako aj v Pápežskej komisii Ecclesia Dei.
V roku 2000 ho pápež Ján Pavol II.
povolal ako čestného člena do Pápež-
skej akadémie vied.

Peter kaplán +

Vážení občania obce Hruštín,
žijeme v neľahkej dobe, kedy naše

správanie je ovplyvňované dezinfor-
máciami a konšpiračnými teóriami
v masmediálnom priestore. Taktiež ži-
jeme v dobe, kedy sa vyžaduje určitý
štandard poskytovania služieb a pod-
mienok na život. Nie je tomu inak ani
v tomto čase zimného obdobia a hlav-
ne teraz, keď konečne napadol tak dlho
očakávaný sneh. Všetkým nám vadí,
že je ho zrazu veľa, že ho nie je kam
odhadzovať, že obec dostatočne rých-
lo nereaguje na zmenu počasia
a s tým súvisiace úpravy a prejazd-
nosti ciest, ulíc a chodníkov, že..., že...,
že... Takýchto, „že...“ sa dá nájsť
a vymenovať ešte omnoho viac. Po-
stačí si prečítať niektoré „statusy“ na
sociálnych sieťach, ktoré mimochodom
zdieľa aj veľa obyvateľov našej obce.

V žiadnom z nich som sa však okrem

Pán je verný a dokáže premeniť kríže
na vzkriesenie. Aj dnes ju vzývajme,
ako to robil Boží ľud v Efeze. Všetci
vstaňme, hľaďme na Máriu, a tak ako
to spravil Boží ľud v Efeze, trikrát
zopakujme jej titul Matky Božej.
Všetci spolu: „Svätá Matka Božia,

Svätá Matka Božia, Svätá Matka
Božia!“. Prajem Vám všetkým mno-
ho požehnaných chvíľ, radosti
i pokoja do všetkých 365 dní, kto-
ré nás čakajú a ktoré nám dá Dob-
rý Boh.

Peter kaplán +

kritizovania nedočítal, že by niekto
organizoval spoločné stretnutie priate-
ľov a známych na odstraňovanie ná-
sledkov nepriaznivej krízovej situácie.

Prv ako vyslovíme kritiku na stranu
niekoho, preverme si informácie a dô-
vody, prečo tak vo veci koná alebo ne-
koná. Možno niektorý z nás ani neve-
dia, že v jednom zo zákonov (zákon o
obecnom zriadení) je napísané, citujem:

„Obyvateľ obce sa podieľa na roz-
voji a zveľaďovaní obce a poskytuje
pomoc orgánom obce. V súvislosti s
tým je povinný“
a) ochraňovať majetok obce a podieľať

sa na nákladoch obce, vykonávať
menšie obecné služby organizované
obcou, ktoré sú určené na zlepšenie
života, životného prostredia, ekono-
mických podmienok a sociálnych
podmienok obyvateľov obce a sú vy-
konávané v záujme obce,

b) podieľať sa na ochrane a na zveľa-
ďovaní životného prostredia v obci,

c) napomáhať udržiavať poriadok
v obci,

d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú
pomoc pri záchranných prácach
a odstraňovaní následkov mimo-
riadnej udalosti v obci.

Vážení občania,
týmto článkom Vás vyzývam na pri-

loženie ruky k dielu možno len tým, že
neodhodím papierik na verejné
priestranstvo, nevyhádžem nahrnutý
sneh naspäť na cestu, nezaparkujem
auto v dobe sneženia pred bránu domu
popri ceste. Urobme niečo pre obec aj
my sami.

„Nepýtajte sa, čo môže vaša vlasť
(obec) urobiť pre vás, ale čo vy mô-
žete urobiť pre ňu“. (J. F. Kennedy)

Jozef Hojo

Prianie k Novému roku

Životopis Benedikta XVI.

„AKO MÔŽEM POMÔCŤ SVOJEJ OBCI“
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U z n e s e n i e   č. 62/2022
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a ove-
rovateľa zápisnice.

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

Berie na vedomie:
Zapisovateľa: Zuzanu Kušnierikovú
Overovateľa zápisnice: JUDr. Ján Macík,
Vincent Žilinec

U z n e s e n i e   č. 63/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 3: Oznámenie výsledkov vo-
lieb do orgánov samosprávy obce a odo-
vzdanie osvedčení o zvolení novozvole-
nému starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej komi-
sie).

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

Berie na vedomie:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce.

U z n e s e n i e   č. 64/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 4: Zloženie sľubu novozvole-
ného starostu obce a prevzatie insignií.

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

Konštatuje, že:
Novozvolený starosta obce Mgr. Franti-
šek Škapec zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce.

U z n e s e n i e   č. 65/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 5: Zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva.

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

Konštatuje, že:
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslan-
ca obecného zastupiteľstva:
Danka Banasová, Ing. Peter Časo, Ras-
tislav Kotúľ, JUDr. Ján Macík, Milan Oč-
kaják, Ing. Štefan Sedlár, Jozef Šalata,
Mgr. Peter Teťák, Ing. Ivana Teťáková,
Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec

U z n e s e n i e   č. 66/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 6: Vystúpenie novozvoleného
starostu.

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

Berie na vedomie:
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

U z n e s e n i e   č. 67/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 7: Schválenie programu usta-
novujúceho zasadnutia obecného zastu-
piteľstva.

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: 11 D. Banasová, Ing. P. Časo, R. Ko-

túľ, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,
Ing. Š. Sedlár, J. Šalata,  Mgr. P.
Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemen-
čík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 68/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 8:  Poverenie poslanca obec-
ného zastupiteľstva, ktorý bude oprávne-
ný zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

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

A/ Poveruje:
Poslanca Ing. Štefana Sedlára zvoláva-
ním a vedením zasadnutí obecného za-
stupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tre-
tia veta a ods. 6 tretia veta zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov.

B/ Berie na vedomie:
Menovanie zástupcu starostu obce  Ing.
Štefana Sedlára.

Hlasovanie:
Za: 11 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár, J. Šalata,  Mgr.
P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Ze-
menčík, V. Žilinec

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 69/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 16.11.2022

K bodu č. 9: Návrh na zriadenie obecnej
rady a voľba jej členov.

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

A/ Zriaďuje:
Obecnú radu v počte 4 členov.

B/ Volí:
Členov obecnej rady: Mgr. Peter Teťák,
JUDr. Ján Macík, Ing. Peter Časo, Ing.
Štefan Sedlár.

Hlasovanie:
Za: 6 Ing. P. Časo, JUDr. J. Macík, M.

Očkaják, J. Šalata, Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková,

Proti: 0
Zdržal sa:  5   Ing. Š. Sedlár, D. Zemen-

čík, V. Žilinec, R. Kotúľ, D. Ba-
nasová

Neprítomný: 0
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 70/2022
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

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: 9

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 71/2022
zo  zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 2: Schválenie programu roko-
vania 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: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
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ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 72/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

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 pred-
chádzajúceho uznesenia OZ.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 73/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 4: Menovanie členov Rady školy
pre ZŠ Hruštín, Rady školy pri MŠ Hruš-
tín.

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

Menuje:
1. Členov do Rady školy pri Základnej

škole Hruštín: Milana Očkajáka, Dan-
ku Banasovú, Stelu Kubicovú.

Hlasovanie:
Za: 8 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár,  Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 1 D. Banasová
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

2. Člena do Rady školy pri Materskej ško-
le Hruštín: Ing. Ivanu Teťákovú.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 74/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 5: Dodatok č. 2, ktorým sa do-
pĺňa a mení Štatút Obce Hruštín.

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

Schvaľuje:
Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňa a mení
Štatút Obce Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 75/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 6: Zriadenie stálych komisií pri
OZ Hruštín.

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

A/ Zriaďuje:
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu.
2. Komisiu kultúry, školstva, športu a ces-

tovného ruchu
3. Komisiu pre životné prostredie, výstav-

bu a územné plánovanie

B/ Volí:
1. Členov Komisie na ochranu verejného

záujmu v zložení:
Predseda: Ing. Peter Časo
Členovia: Dominik Zemenčík, Jozef Ša-
lata

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

2. Členov Komisie kultúry, školstva, športu
a cestovného ruchu v zložení:
Predseda: Bc. Soňa Zajacová
Členovia: Mgr. Peter Teťák, Bc. Martin
Haluška, Jozef Šalata, JUDr. Ján Ma-
cík

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-

ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

3. Členov Komisie pre životné prostredie,
výstavbu a územné plánovanie v zlo-
žení:
Predseda: JUDr. Ján Macík
Členovia: Ing. Ivana Teťáková, Ing, Šte-
fan Sedlár,  Ing. Michal Škapec, Ing.
Peter Časo

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 76/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 7: Určenie sobášiaceho.

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

Poveruje:
Výkonom sobášiaceho Ing. Štefana Sed-
lára.

Hlasovanie:
Za: 8 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. Š. Sedlár
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 77/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 8: Prerokovanie a schválenie
platu starostu obce Hruštín.

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

A/ Berie na vedomie:
Základný mesačný plat Mgr. Františka
Škapca, starostu obce Hruštín vo výške
2.919,00 Eur určený podľa § 3 ods. 1
a § 4 ods.1 zákona NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových po-
meroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, ktorý je sú-
činom priemernej mesačnej mzdy za-
mestnanca v národnom hospodárstve vy-
číslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchá-
dzajúci kalendárny rok x násobok podľa
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počtu obyvateľov zisteného na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky k 31.12. predchádzajúceho kalen-
dárneho roka.

B/ Zvyšuje:
Mesačný plat Mgr. Františka Škapca, sta-
rostu obce Hruštín v súlade s § 4 ods. 2
zákona NR SR  č. 253/1994 Z. z. o 40 %.

C/ Určuje:
Mesačný plat Mgr. Františka Škapca, sta-
rostu obce Hruštín s účinnosťou od 10.
decembra 2022 vo výške 4.087,00 Eur.

Hlasovanie:
Za: 8 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing. I. Teťáková
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 78/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 9: Návrh zmien Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2022.

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

Schvaľuje: Zmeny Rozpočtu obce Hruš-
tín na rok 2022 v nasledovných polož-
kách: (tabuľka)

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 79/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 10: Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín
na 1. polrok 2023.

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 2023.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 80/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 11: Návrh plánu práce Obce
Hruštín na rok 2023.

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 2023.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 81/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 12: Návrh Dodatku č. 2 k VZN
č. 1/2019 o určení výšky finančných prí-
spevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spoje-
ných so stravovaním v školách a škol-
ských zariadeniach, ktorých zriaďovate-
ľom je Obec 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:
Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019 o určení
výšky finančných príspevkov na čiastoč-
nú úhradu nákladov na výchovu a vzde-
lanie a nákladov spojených so stravova-
ním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

Zmeny Rozpočtu obce Hruštín na rok 2022 v nasledovných položkách:
schválený rozdiel upravený

Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
611 Mzdy 196 240,00 € - 16 529,00 € 179 711,00 €
(odstupné)
Program 3.2
635 Rutinná a štandardná údržba  46 000,00 € + 2 000,00 € 48 000,00 €
(Údržba ciest, rigolov)
Program 6.3
642 006 Transfery na členské príspevky 6 870,00 € + 1 000,00 € 7 870,00 €
Program 8.1
620 Poistné  545,00 € + 300,00 € 845,00 €
637 Odmeny na základe dohody 1 455,00 € + 1 000,00 € 2 455,00 €
642 Transfery jednotlivcom 15 496,00 € + 1 500,00 € 16 996,00 €
Program 12
Výdavky pre ZŠ Hruštín 896 961,00 € + 10 729,00 € 907 690,00 €
(návratná pôžička)
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10.1
713 001 Betlehem+sochy 5 000,00 €  + 5 000,00 € 10 000,00 €
717 002 Rekonštrukcia Kutina 29 200,00 € - 5 000,00 € 24 200,00 €
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U z n e s e n i e   č. 82/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 13: Návrh Rozpočtu MŠ Hruš-
tín na rok 2023.

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

A/ Berie na vedomie:
Návrh Rozpočtu Materskej školy a Škol-
skej jedálne Hruštín na roky 2024 – 2025.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Rozpočet Materskej školy a Školskej je-
dálne Hruštín na rok 2023.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 83/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 14: Návrh Rozpočtu ZŠ Hruš-
tín na rok 2023.

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

A/ Berie na vedomie:
Návrh Rozpočtu Základnej školy a Škol-
ského klubu detí Hruštín na roky 2024 –
2025.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Rozpočet Základnej školy a  Školského
klubu detí Hruštín na rok 2023.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-

ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 84/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 15: Návrh Rozpočtu obce Hruš-
tín na rok 2023, Návrh Rozpočtu obce
Hruštín na roky 2024 – 2025.

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

A/ Berie na vedomie:
Návrh Rozpočtu Obce Hruštín na roky
2024 – 2025.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Rozpočet Obce Hruštín na rok 2023.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 85/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 16: Návrh Programového roz-
počtu obce Hruštín na rok 2022, Návrh
Programového rozpočtu obce  Hruštín na
roky 2023 – 2024.

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

A/ Berie na vedomie:
Návrh Programového rozpočtu Obce
Hruštín na roky 2024 – 2025.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Programový rozpočet Obce Hruštín na
rok 2023.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 86/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 17: Odborné stanovisko Hlav-
ného kontrolóra Obce Hruštín k návrhu
rozpočtu Obce Hruštín na rok 2023.

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

Berie na vedomie:
Odborné stanovisko Hlavného kontroló-
ra Obce Hruštín k návrhu Programového
rozpočtu Obce Hruštín  na rok 2023 a k
návrhu Programového rozpočtu Obce
Hruštín na roky 2024 – 2025.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 87/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 18: Sadzobník úhrad za služby
poskytované Obcou Hruštín.

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

Schvaľuje:
Sadzobník úhrad za služby poskytované
Obcou Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
D. Zemenčík

Proti: 1 Ing. I. Teťáková
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 88/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022
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K bodu č. 19: Schválenie zámeru prene-
chať majetok do nájmu z dôvodu osobit-
ného zreteľa a schválenie zmluvy o náj-
me medzi Obcou Hruštín a Danou Voš-
kovou.

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

Schvaľuje:
1. V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
zámer prenechať majetok obce do náj-
mu z dôvodu osobitného zreteľa.

Predmet nájmu:
Nebytové priestory o výmere 20 m2 situ-
ované v podkroví nehnuteľnosti so súpis-
ným číslom 305/1, na parc. C-KN č. 728/
1, k. ú. Hruštín, zapísaná na LV č. 1234.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitné-
ho zreteľa:
Žiadateľ je aktuálnym podnájomcom
predmetných nebytových priestorov, kto-
ré prevzal do podnájmu od nájomcu celej
stavby. Ku dňu 31.01.2023 dôjde k skon-
čeniu nájmu uplynutím času, na ktorý bol
dojednaný. Obec Hruštín má zámer, po
skončení nájmu pristúpiť k stavebno-tech-
nickým zmenám, počas ktorých bude pre-
nájom priestorov žiadateľovi zdrojom príj-
mu zo stavby, nakoľko stavebno-technic-
ké úpravy sa nedotknú Predmetu nájmu
a žiadateľ o nájom je ochotný strpieť ob-
medzenia súvisiace s plánovanými sta-
vebno-technickými zmenami. Do času
skončenia stavebno-technických zmien
stavby, nebude možné prenajímať celú
stavbu tak, ako tomu bolo doposiaľ, t. j.
osobitný zreteľ je z tohto dôvodu daný vo
vzťahu k Predmetu nájmu počas obme-
dzení súvisiacich s plánovanými staveb-
no-technickými zmenami. Ďalej sa prihlia-
da na to, že účel nájmu vytvára podmien-
ky pre poskytovanie služieb adresova-
ných prevažne občanom obce Hruštín,
ktorí počas príprav na spoločenské uda-
losti v obci nemusia za službami dochá-
dzať do vzdialenejších miest. Osobitný
zreteľ je napokon daný aj na podklade
skutočnosti, že žiadateľ o nájom v pred-
chádzajúcom období (počas podnájom-
ného užívania nebytových priestorov) na
svoje náklady vykonal stavebné úpravy,
ktorými sa stavba ako taká zhodnotila.
Nájomcom bude: Dana Vošková, Črchľa
395, 029 52  Hruštín
Účel nájmu: kadernícky salón
Cena nájmu: 40,00 Eur/mesiac
Doba nájmu: Na dobu určitú – do ukon-
čenia stavebno-technických zmien v bu-
dove č. 305.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

2. Zmluvu č. 3/2022 o prenájme nebyto-
vých priestorov v budove s. č. 305/1
medzi Obcou Hruštín, IČO: 00314501,
Kultúrna 468/2, Námestovo a Dana
Vošková, Črchľa 395, 029 52  Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 89/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 20: Schválenie zámeru prene-
chať majetok do nájmu z dôvodu osobit-
ného zreteľa a schválenie zmluvy o náj-
me medzi Obcou Hruštín a Andreou Sno-
vákovou.

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

Schvaľuje:
1. V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
zámer prenechať majetok obce do náj-
mu z dôvodu osobitného zreteľa.

Predmet nájmu:
Nebytové priestory o výmere 33 m2 situ-
ované na prvom poschodí nehnuteľnosti
so súpisným číslom 305/1, na parc.
C-KN č. 728/1, k. ú. Hruštín, zapísaná na
LV č. 1234.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitné-
ho zreteľa:
Žiadateľ je aktuálnym podnájomcom
predmetných nebytových priestorov, kto-
ré prevzal do podnájmu od nájomcu celej
stavby. Ku dňu 31.01.2023 dôjde k skon-
čeniu nájmu uplynutím času, na ktorý bol
dojednaný. Obec Hruštín má zámer, po
skončení nájmu pristúpiť k stavebno-tech-
nickým zmenám, počas ktorých bude pre-
nájom priestorov žiadateľovi zdrojom príj-
mu zo stavby, nakoľko stavebno-technic-
ké úpravy sa nedotknú Predmetu nájmu
a žiadateľ o nájom je ochotný strpieť ob-
medzenia súvisiace s plánovanými sta-
vebno-technickými zmenami. Do času
skončenia stavebno-technických zmien
stavby, nebude možné prenajímať celú
stavbu tak, ako tomu bolo doposiaľ, t. j.
osobitný zreteľ je z tohto dôvodu daný vo
vzťahu k Predmetu nájmu počas obme-
dzení súvisiacich s plánovanými staveb-
no-technickými zmenami. Ďalej sa prihlia-
da na to, že účel nájmu vytvára podmien-
ky pre poskytovanie služieb adresova-
ných prevažne občanom obce Hruštín,
ktorí počas príprav na spoločenské uda-
losti v obci nemusia za službami dochá-
dzať do vzdialenejších miest. Osobitný
zreteľ je napokon daný aj na podklade
skutočnosti, že žiadateľ o nájom v pred-

chádzajúcom období (počas podnájom-
ného užívania nebytových priestorov) na
svoje náklady vykonal stavebné úpravy,
ktorými sa stavba ako taká zhodnotila.
Nájomcom bude: Andrea Snováková, Lán
674/52, 029 52  Hruštín
Účel nájmu: kozmetický salón
Cena nájmu: 66,00 Eur/mesiac
Doba nájmu: Na dobu určitú – do ukon-
čenia stavebno-technických zmien v bu-
dove č. 305.

Hlasovanie:
Za: 8 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, Ing. Š. Sed-
lár,  Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáko-
vá, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 1 M. Očkaják

2. Zmluvu č. 4/2022 o prenájme nebyto-
vých priestorov v budove s. č. 305/1
medzi Obcou Hruštín, IČO: 00314501,
Kultúrna 468/2, Námestovo a  Andrea
Snováková, Lán 674/52, 029 52  Hruš-
tín.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e   č. 90/2022
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 09.12.2022

K bodu č. 21: Rekonštrukcia obecnej bu-
dovy č. 305.

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 ukončení Zmluvy č. 1/2013 o nájme

a podnájme nebytových priestorov
v obecnej budove s. č. 305/1 medzi Ob-
cou Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52
Hruštín a Ľubošom Jancekom – MAG-
NUM, Radzovka 576/88, 029 52  Hruš-
tín ku dňu 31.01.2023

- stavebné úpravy budovy č. 305/1.

Hlasovanie:
Za: 9 D. Banasová, Ing. P. Časo, R.

Kotúľ, JUDr. J. Macík, M. Očka-
ják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 J. Šalata,  V. Žilinec
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
starosta obce
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Dňa 16. decembra sa po dvojročnej pandemickej
prestávke v KD konali Vianočné trhy. Tradičný predaj
tovaru od domácich aj iných trhovníkov spestril kultúr-
ny program detí MŠ, ZŠ, ZUŠ, FS Hruštín, skupiny
Trnka a Sonda. Na úvod pán starosta všetkých účast-
níkov privítal a zaželal im príjemné strávenie predvia-
nočnej atmosféry v kruhu svojich známych a priateľov.
Vianočnú atmosféru dotvárala príjemná vôňa vianoč-
ného punču a kapustnice, ktorú pripravili pracovníčky
obce. Samozrejme nemohol chýbať ani chlebík s mas-
ťou a cibuľou, ktorý ponúkali naše dievčatá a detičky si
tiež pochutnali na detskom vianočnom punči. Všetkým,
čo prispeli k organizácii, ďakujem a verím, že sa opäť
 o rok stretneme a aj pri rôznych iných podujatiach.

Soňa Zajacová

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

Vianočné trhy
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Materská škola
 Začal nám mesiac, ktorý deti hádam najviac zbožňujú.
Mesiac plný príprav, očakávaní, prekvapení a pravdaže
úsmevu a iskričiek radosti.
 Adventné obdobie  sa začalo v našej materskej škole
v duchu príprav nielen prostredia, ale i nálady a detských
srdiečok. Najstarších škôlkarov už od začiatku sprevádzala
adventom „ča-
rovná rolnička“,
ktorá svojimi prí-
behmi nabádala
deti k dobrým
skutkom. A takto
z dobrých skut-
kov vytvorili pre
Jezuliatko teplý
a útulný príbytok.
 Najmenší ka-
maráti krásne doladili výzdobu nášho stromčeka ozdobami,
ktoré nám darovala Milankova babka  (pani Eva Ž.). Ďakuje-
me za krásnych anjelikov, z ktorých sa v MŠ bude tešiť
mnoho detí počas každých vianočných sviatkov.
5.12.2022  Opäť k nám po roku zavítal kamarát zo sever-
ného pólu, ktorého poznajú všetky deti. Veľký snehuliak
OLAF sa prigúľal do predajne Nataly, kde sa mohol potešiť
detským piesňam a obrázkom, ktoré pre neho pripravili naši
škôlkari. Ďakujeme  pánu Prílepkovi za tento krásny zážitok
i potešený jazýček zo sladkej čokolády.

6.12.2022  „Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš vo dverách
stál...“
Hoci nám počasie neprialo a na saniach sa nedalo ísť, Miku-
láš si poradil a predsa len sa dostal do našej MŠ. V sprievode
s anjelikom Pomocníkom a čertíkom Bertíkom sa stretol so
všetkými našimi škôlkarmi, ktorí ho privítali peknými básnič-
kami a piesňami. Napokon každý dostal výslužku a beťári
vedia, že sa majú polepšiť, pretože čertík Bertík nikdy nespí.
Ďakujeme za sladké balíčky aj pánu starostovi.

14.12.2022  „Svieť nám stromček jagavý...“
Svojim vianočným programom sa rodičom prezentovali deti
3. a 4. triedy. Príjemná predvianočná atmosféra, sladký koláč
od kuchárok a program plný básní, piesní a tančekov.
 15.12.2022  Vianočnú náladu si vytvorili deti a rodičia
1. a 2. triedy. Zvesť o narodení Jezuliatka predviedli koleda-
mi, piesňami a básňami. Veríme, že sme rodičom a iným
návštevníkom spríjemnili jedno adventné popoludnie.

 16.12.2022 Najstarší škôlkari sa prezentovali krátkym
programom na vianočných trhoch, ktoré  v KD organizovala
naša obec.
 20.12.2022
Priestor našej
škôlky sme si pre-
voňali čerstvo
upečenými me-
dovníčkami. Kaž-
dý si vykrojil pár
kúskov a s nad-
šením sme čakali
na ich upečenie.
Na druhý deň sme
ich za pomoci mamičiek, babičiek a dokonca aj otecka ozdo-
bili. Ďakujeme zúčastneným rodičom za pomoc.

 25.12.2022  Malé narodené Jezuliatko potešili deti aj
v kostole na Jasličkovej pobožnosti. Určite ho tak potešili
a vytvorili mu príjemné teplo v chladných jasličkách.

23.12.2022 – 8.01.2023 Materská škola zatvorená z dôvo-
du zvýšenej chorobnosti.

V mene kolektívu MŠ Hruštín všetkým prajeme:
- fujavicu šťastia,
- víchricu pohody,
- závej radosti,
- len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia

a lásky.
Okrem toho sa chcem poďakovať za celoročnú spoluprácu
a zároveň popriať do nového roka veľa zdravia, šťastia,
nadšenia a energie pre budúci rok, a to nielen zamestnan-
com materskej školy, ale i pánu starostovi, zamestnancom
OcÚ, pánu riaditeľovi ZŠ, kolegom učiteľom a všetkým, ktorí
sa akokoľvek podieľajú na zdravom formovaní našej naj-
mladšej generácie.

Očkajáková Marcela
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY DECEMBER 2022

5. 12. druháci
prežili netradičný
deň školského
v y u č o v a n i a
v Oravskej ga-
lérii a v Orav-
skej knižnici
Antona Habo-
vštiaka v Dol-
nom Kubíne .
V galérii sa oboz-
námili s výtvarný-
mi dielami a mali
možnosť na chví-
ľu sa stať nao-
zajstnými výtvar-
níkmi a nakresliť
vlastný obrázok.
Pani Javorková
im v knižnici uká-
zala všetky od-
delenia, trezor,
prečítala z knihy a zau-
jímavo i pútavo rozprá-
vala o knižnici, spiso-
vateľoch i knihách. Do-
volila im prezrieť si kniž-
ky a každého pozorne
počúvala, ako časť z nej
prečíta.

5.12. sa v našej ZŠ
uskutočnila beseda
žiakov 8. a 9.ročníka
s prokurátorkou JUDr.
K. Kocúrovou z Okres-
nej prokuratúry v Ná-
mestove a s Mgr.
E. Murínovou z Úradu
práce, soc. vecí a rodi-
ny v Námestove. Té-
mou bol Trestný zákon,
páchanie trestnej čin-
nosti mladistvými, dro-
gová trestná činnosť...

6.12. sa žiaci ZŠ zúčastnili po troch rokoch akcie Talenty
pre Mikuláša. Vybraní sa predstavili Mikulášovi a ostatným
spolužiakom v sále KD. Vo vystúpení sa striedali tance,

piesne, scénky, gymnastika, hra na hudob-
nom nástroji. Vďaka patrí aj pani učiteľkám
J. Kopilcovej a M. Kormaňákovej za réžiu
celého programu, ostatným pani učiteľ-
kám za pomoc, pánovi Jozefovi Kupčulá-
kovi za ozvučenie, deviatakom za prípravu
zábavných stanovíšť, MKS za príjemné
prostredie, Obci Hruštín za venované slad-
kosti. Súčasťou akcie bola aj burza hra-
čiek. Výťažok 160 € pôjde na dobročinné
účely pre deti v Zákamennom.

Obec Hruštín podľa ustanovenia § 4 záko-
na č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a § 5 zákona č. 552/
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2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov  v y h l a s u j e  výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Hruštín
s predpokladaným nástupom od 01.02.2023. Písomnú pri-
hlášku do výberového konania spolu s požadovanými do-
kladmi bolo treba zaslať alebo osobne doručiť do 02.01.2023
na adresu zriaďovateľa.

Súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími našej školy
sa uskutočnil 30. 11. 2022 medzi 39 prihlásenými žiakmi
2.-4. ročníka. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa
žiaci doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slo-
venský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudob-
ná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, do-
pravná výchova. Vo svojej kategórii sa môžu zaradiť medzi
30% najúspešnejších riešiteľov a získať titul a diplom VŠET-
KOVEDKO ŠKOLY, VŠETKO-
VEDKO a peknú cenu. Ostatní
súťažiaci získajú titul a diplom
VŠETKOVEDKOVHO UČŇA
a malú spomienku na súťaž. Vý-
sledky jednotlivých žiakov budú
známe až po nástupe žiakov
do školy po zimných prázdni-
nách. Ďakujeme rodičovské-
mu združeniu za príspevok
2,50 € (štartovné bolo 5 €,
2,50 € platili žiaci).

 Perinbaba, múdra starenka,
ktorá sype na zem sneh, za-
chráni malého Jakubka pred
Zubatou a vychováva ho vo
svojom svete, kde sa zastavil
čas a ľudia starnú len veľmi
pomaly. Tento veľmi známy prí-
beh v podaní hercov Bábkové-
ho divadla v Žiline si v stredu

14.12.2022 pozreli aj naši štvrtáci. I keď tento deň bolo
veľmi mrazivo, neodradilo ich to a na predstavenie sa veľmi
tešili. Divadlo sa všetkým páčilo.

14.12. podstúpilo 15 zamestnancov našej ZŠ vyšetrenie
zraku očnou optičkou p. Petrou Hunčíkovou z Banskej
Bystrice. Boli vykonané merania vízusu a následná korek-
cia vrátane kontroly predného segmentu oka. V prípade
nálezu boli zamestnanci nasmerovaní do konkrétnej ambu-
lancie k svojmu očnému lekárovi. Po konzultácii s očnou

optičkou bola ponúknutá možnosť vyhotovenia optických
korekčných pomôcok podľa potrieb zákazníka po zohľad-
není pracovných faktorov a očnej chyby.

 21.12. boli aj naši žiaci svojou prítomnosťou spríjemniť
predvianočné chvíle obyvateľom Centra sociálnych slu-
žieb v Námestove. Šikovné dievčatá Klárka T., Miška J.,
Elenka Š., Sofia M. a Karolinka K. seniorom krásne zaspie-
vali ľudové a vianočné piesne, rozdali im našimi žiakmi
vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy, chutné medovní-
ky a malý darček - ponožky, ktoré sme vyzbierali počas
ponožkovej výzvy. Obyvatelia tohto zariadenia vrátane pani
Genšorovej z Hruštína prejavili z našej návštevy veľkú ra-
dosť. Spolu s nami si zaspievali, porozprávali sa a venovali
nám úprimný úsmev.
Návšteva bola síce krátka, ale veríme, že v ich srdciach

zanechala pocit,
že nám na star-
kých záleží.

 22.12. – bolo
udelené riaditeľ-
ské voľno pre žia-
kov 1.-9.ročníka
z dôvodu zvýšené-
ho počtu chorých
žiakov (89).

 23.12.2022 do
08.01.2023 – zim-
né prázdniny

 Oznamujeme
záujemcom o špor-
tovanie v telocvič-
ni ZŠ, aby pri ob-

jednávaní kontaktovali správcu telocvične pána Matúša Oč-
kajáka, tel. 0902 614 298 (je možné aj cez facebook).

Prajem všetkým žiakom, zamestnancom školy, rodičom
i všetkým spoluobčanom v novom roku všetko najlepšie, aby
im hlavne slúžilo zdravie, aby sa im darilo napĺňať svoje
plány a predsavzatia, aby ich obchádzali choroby, nezdary
a smútok.

Július Kubáni
riaditeľ školy
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Na sviatok sv. Štefana pravidelne or-
ganizujú OŠK Hruštín a Obec Hruštín
Futsalový turnaj o pohár starostu obce
Hruštín. Po predchádzajúcich dvoch
pandemických rokoch bez turnaja sa
uplynulý december uskutočnil už
13. ročník tohto podujatia. Na turnaji sa
zúčastnili družstvá OŠK Hruštín, OŠK
Babín, TJ Družstevník Vasiľov a OŠK
Lokca. Všetci sa nesmierne tešili, že sa
mohli opäť medzi sviatkami stretnúť
a zašportovať si. Po turnaji sa konalo
občerstvenie v zasadačke kultúrneho
domu, kde boli aj odovzdané ceny pre
družstvá, ale aj pre najlepšieho branká-
ra a najlepšieho hráča turnaja. Po tu-
hom a vyrovnanom boji sme mohli za-
gratulovať domácim hráčom, ktorí ob-
hájili prvenstvo z posledného ročníka.
Na druhom mieste skončili hráči Vasiľo-
va, na treťom sa umiestnili OŠK Babín
a poslední tentoraz skončili hráči z Lok-
ce. Najlepším brankárom sa stal Ján
Špagla z Vasiľova a najlepším hráčom,
ktorý nastrieľal aj najviac gólov bol Ján
Kupčulák z Hruštína. Všetkým zúčast-
nením by sme chceli ešte raz poďako-
vať, rovnako aj organizátorom a zvlášť
Obci Hruštín.

Mgr. Peter Teťák

inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia          inzercia

13. ročník Futsalového turnaja o pohár starostu obce Hruštín

Podujatia v KD
7.1. Schôdza Jednoty

dôchodcov Hruštín
8.1. Novoročný

stolnotenisový turnaj
13.1. Koncert Kollárovci
18.1. Predajná akcia

Lantastik
21.1. Ples POHODA
28.1. Ples DHZ


