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Na tradičné podujatie v Hruštíne si
opäť našlo cestu množstvo priaznivcov
bežkovania. Na 43. ročník prechodu Pia-
timi hoľami sa vybralo okolo 240 rekre-
ačných športovcov. Po rannej registrá-
cii, kde dostali korbáčiky, dobošku
a štamprlík na
zdravie, sa vy-
brali smerom
z kultúrneho
domu na Grúň,
odtiaľ cez Hrdoš
na Hruštínsku
hoľu. Inak priaz-
nivé počasie sa
tu zmenilo na
veľmi veterné,
ale všetci sa
s ním statočne
popasovali a po-
kračovali na Va-
siľovskú hoľu. Na jej vrchole už bola
pripravená klobáska s teplým čajom. Tí
ktorí si netrúfali na celý Prechod, tak

mohli zísť dolu zjazdovkou na Ski Zába-
ve. Počasie sa zlepšilo a ponúklo neo-
pakovateľné výhľady. Ostatní pokračo-
vali ďalej na Kubínsku, Lehotskú a Bzin-

skú hoľu smerom na Príslop a späť do
Kultúrneho domu v Hruštíne. Unavení,
ale spokojní účastníci, obohatení o ne-
zabudnuteľné emócie sa mohli pohostiť
na chutnom guláši, šiškách, pirôžkoch
a potešiť sa z vlajočky, nálepky a turis-

tického pohára. Pohostenie a posede-
nie pri káve, keď sa partie delili o svoje
dojmy, spríjemnili bratia Kupčulákovci

a Maťko Mateček. Organizátori počúvali
slová chvály na organizáciu, prípravu
a značenie trasy ako aj na pohostenie,

43. ročník prechodu Piatimi hoľami

(Pokračovanie na 3. str.)

Čas zblíženia...
Pôstne obdobie je časom, keď mô-

žeme využiť rozličné možnosti, ako
sa priblížiť k druhým. Prichádza mi na
myseľ čínsky príbeh s názvom Zlodej
sekery. Istý človek predpokladá, že
mu susedov syn ukradol sekeru. Po-
zoruje ho, všíma si jeho chôdzu a iné
pohyby. Tak sa správa zlodej, určite
to urobil on, hovorí si. O dva dni seke-
ru nájde. Opäť si všíma susedovho
syna a pozoruje ho: jeho chôdza a
pohyby ani výraz tváre nepripomína-
jú správanie zlodeja. Situácia tohto
muža je nám dobre známa.

 Koľkokrát a akým presvedčivým
spôsobom tvrdíme: On to urobil, ona
to takto vravela, ten je vždy taký, ško-
da reči, to bol on... Sme podozrievaví
a vypočítaví. Prehliadame fakt, že
skutky iných ukazujú na nás.

V tento posvätný čas duchovným
zrakom porovnajme Ježiša so sebou.
On sa modlí za všetkých, ktorí ho
trýznia a siahajú mu na život. Ukazu-
je tým, ako zlepšiť medziľudské vzťa-
hy. V jeho očiach má každý z nás
vysokú hodnotu, preto nás napomí-
na: „Buďte milosrdní, ako je milosrd-
ný váš Otec! Nesúďte a nebudete
súdení. Neodsudzujte a nebudete
odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa
vám“ (Lk 6, 36-37).

Tento výrok sme počuli veľakrát.
Cítime pritom, ako zabúdame na čis-
totu svojho zraku pri posudzovaní, po-
dozrievaní, vypočítavosti, hneve...
Platí však jednoduchá pravda: Čím
sme veľkodušnejší k iným, tým veľko-
dušnejšie sa správajú druhí k nám.
Čím ľudskejšie zachovávame a vy-
tvárame spoločenstvo medzi sebou,
o to viac budujeme aj svoje osobné
šťastie.

(Zdroj: internet)
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac február

Miluj bez predstierania. Hovor bez urážok. Počúvaj bez súdenia.
(Ján Pavol II.)

1/ V mesiaci február, nás zo začiatku
mesiaca zima prekvapila veľ-
kou nádielkou snehu a
to za pár hodín. Situá-
cia so snehom bola ne-
únosná a preto som sa
pripojil aj k ďalším obciam,
ktoré vyhlásili mimoriadnu situáciu.
Táto mimoriadna situácia bola vyhláse-
ná 3.2. 2023 z dôvodu snehovej kalami-
ty. Pracovníci obce pán Š. Maťašák,
a pán J. Kupčulák a vo Vaňovke pán
J. Mišánik 4 dni do neskorých večer-
ných hodín a znova skoro ráno už o 2
hod. ráno odhŕňali sneh po miestnych

komunikáciách, parkoviskách a verej-
ných priestranstvách vyťaho-

vali zaviate autá, od-
straňovali snehové zá-
veje a odvážali sneh.
Zamestnanec obce pán

Ľ. Zajac, nám prehŕňal
chodníky, schody a zastávky. Pri práci
mu pomáhala aj jeho manželka.
 V sobotu k večeru kedy sa utíšil vietor a
prestalo snežiť, prišli nám na pomoc na
moje vyzvanie aj naši dobrovoľní hasiči.
Hasiči nám pomáhali ručne prehadzo-
vať chodníky, ktoré nám zasypali cestá-
ri, keď odhŕňali hlavnú cestu. Poľno-

hospodárske druž-
stvo, nám pomohlo
nakladačom na
ktorom nám pán
Š. Škapec vyčistil
a odviezol sneh
z chodníkov od
kostola cez most a
okolo zastávok,
smerom na Príslop.
V pondelok 6.2.
pracovníci obce s
dvoma traktormi
počistili a odhádza-
li sneh z obidvoch
chodníkov na ulici
Hlavná, po prvú kri-
žovatku. V tento
deň som o 18:00
hod odvolal mimo-

riadni situáciu v obci. Počas ďalších dní
pracovníci obce rozširovali cesty a od-
vážali spadnutý sneh zo striech, kde
nemajú niektorí občania lapače snehu.
2/ Obec podala na Úrad vlády žiadosť,

na výsadbu verejnej zelene v centre
obce. Projekt výsadby, nám pripravil Ing.
Ondrej Zajac.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.

Starosta obce

Z vianočnej atmosféry – ktorá bola
len pred nedávnom – sme sa prostred-
níctvom „fašiangového mostu“ naraz
ocitli v pôstnom období. O čo vlastne
ide? Pôstna doba nie je len niekoľko
pochmúrnych týždňov, ktoré venujeme
rozjímaniu o utrpení Pána. Je to predo-
všetkým čas prípravy na nové prežitie
veľkonočných sviatkov. Táto príprava
môže prebiehať rôzne: ako pripomienka
svojho vlastného krstu a znovuobjave-
nie jeho významu pre môj osobný život,
ale tiež aj ako priestor pre konanie skut-
kov pokánia (skvalitnenie a prehĺbenie
modlitby), pôstu (odriekanie a „kontro-
la“ nad našou poživačnosťou), udeľova-
nie almužny (konanie dobra z tých
prostriedkov, ktoré sme získali pri odrie-
kaní) a snahou o zmierenie (s Bohom i s
ľuďmi). Skutky pokánia nemajú význam

samé o sebe, ale majú nás obracať ku
Kristovi. Na našej ceste viery a obráte-
nia sa potrebujeme posilňovať a orien-
tovať počúvaním Božieho slova, lebo
iba ono v nás dokáže dokončiť proces
rastu a zrenia našej lásky. Tieto slová
povedali biskupi na II. vatikánskom kon-
cile a vyjadrujú zmysel, ale aj bohatstvo
celej pôstnej doby.

Nech pôstna doba nie je len dobou
rozjatrených citov. Nech je dobou zme-
ny v našom živote. Zmeny, ku ktorej
dochádza spoluprácou s Božou milos-
ťou a vedie nás k pravému sebaobeto-
vaniu. Ak má byť obeta pravá, musí nie-
čo stáť. Musí bolieť. Musí nás vyprázdniť
od nás samých. Prežívajme Kristovo utr-
penie deň za dňom. Milí bratia a sestry
prajem Vám požehnaný pôst !

kaplán + Peter

Čas nezastavíš

Je za tým Boh??

Boh vnukol autorovi napísať
                                      túto knižku,

hmlisto uzrieť Jeho lásku,
                                    hĺbku, výšku.

Sú tu príbehy mňa a Teba,
čo rozhodli sa zázrakov nebáť.

„Ježišu, Ty sa postaraj.“
Ale toto je moja predstava....
„Seď si pekne niekde hore tam,
poradím si radšej sám...“

Toto nie sú Božie zámery,
kedy mu človek naozaj uverí?
Zázraky koná každodenne,
vidíme však iba bolesť, trápenie.

Zázrak je, že túto knihu čítaš,
Božiu vôľu v sebe uvítaš.
Hoc duša bolí a plače,
veríš, že raz bude ľahšie.

Netúžiš po pomste, odplate,
srdce na lásku máš bohaté.
Možno zajtra príde zázrak,
ktorý čaká každý z nás..:??

              Autor: Vladimíra Martvoňová
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Pozemkové spoločenstvo urbarialis-
tov Hruštín, ul. Radzovka 971/1A, 029
52 Hruštín, IČO: 17066875, oznamuje
členom, že riadna schôdza Zhromažde-
nia pozemkového spoločenstva sa bude
konať dňa

02.04.2023 o 15:00 hod.
v Kultúrnom dome v Hruštíne. Pre-
zentácia účastníkov od 14.00 do 15.00
hod. V prípade, že schôdza nebude
uznášaniaschopná, bude sa považovať
za prvú čiastkovú schôdzu, v takom prí-
pade sa druhá čiastková schôdza konať
07.05.2023.

Program zhromaždenia:
1. Otvorenie zhromaždenia, určenie za-

pisovateľa a overovateľov zápisnice,
kontrola uznášaniaschopnosti.

2. Voľba mandátovej a návrhovej komi-
sie .

3. Schválenie programu zhromaždenia.
4. Správa predsedu spoločenstva o čin-

nosti za rok 2022.
5. Správa odborného lesného hospodá-

ra za rok 2022.
6. Správa dozornej rady za rok 2022.
7. Správa o hospodárení, návrh na roz-

delenie zisku za rok 2022.
8. Plán činnosti v roku 2023.
8. Diskusia - rôzne.
10.Uznesenie.
11.Záver.

Poučenie pre členov spoločen-
stva: Vaša účasť na zhromaždení je
veľmi dôležitá, pritom nemusíte byť
fyzicky prítomní na zhromaždení, sta-
čí ak Vás bude niekto zastupovať.

Môžete splnomocniť hocikoho - na-
príklad príbuzného alebo známeho, kto
pôjde na schôdzu namiesto Vás. Ak ni-
koho, kto Vás bude zastupovať, nenájde-
te, môžete splnomocniť výbor urbáru
v osobe predsedu urbáru.

Splnomocnenie na zastupovanie je
na druhej strane pozvánky. Stačí, aby
ste sa podpísali (podpis podielnika),
podpis netreba overovať. Toto splno-

Oznámenie o konaní riadnej schôdze Zhromaždenia
mocnenie donesie splnomocnená oso-
ba na schôdzu. V prípade, že splno-
mocníte výbor, treba podpísané splno-
mocnenie doručiť do poštovej schránky
na Urbárskom dome.

Pripomíname, že všetko, čo sa na
schôdzi schvaľuje, musí byť schvá-
lené nadpolovičnou väčšinou hlasov
členov urbáru. Preto treba posielať
splnomocnenia, aby bol dostatok hla-
sov, aby sme nemuseli robiť druhú
schôdzu.

Informácia – návrh výboru na rozde-
lenie zisku za rok 2022 – 130 Eur na
hektár.

 Dňa 21.2.2023 sa uskutočnilo
o 15.00 hod. v KD výročné rokovanie
Základnej organizácie Jednoty dô-
chodcov v Hruštíne. Rokovania sa
zúčastnilo 50 členov. V súčasnej dobe
naša organizácia eviduje 58 členov.

 Predsedníčka našej organizácie
p. M. Kapráliková informovala prítom-
ných o akciách, ktoré v tomto roku orga-
nizujú jednotlivé základné organizácie
v okrese Námestovo. Na týchto poduja-
tiach je možné zúčastniť sa ako súťažia-
ci, alebo divák. Ďalej informovala
o priestoroch na schôdzkovú, či inú zá-
ujmovú činnosť, a taktiež o brigáde, kto-
rá by sa mala uskutočniť na trase Krížo-
vej cesty na Pod kamenným a to po
dohode s obecným úradom.

Členky našej organizácie sa po-
starali o občerstvenie na toto podu-
jatie. Všetci sme si pochutili na fašian-
gových šiškách, koláčoch, chlebíčkoch,
očkách, korbáčoch, ovocí, čaji, káve
i poháriku vínka. O dobrú náladu s pes-

ničkami a hudbou sa postarali Kupčuľá-
kovci.   Výbor ZO JD Hruštín chce
srdečne poďakovať všetkým členom,

Rokovanie Jednoty dôchodcov Hruštín

ktorí prispeli občerstvením a dobrou ná-
ladou k zdarnému priebehu tejto akcie.

J. Kravčíková

ktoré bolo pre nich priprave-
né, čo ich veľmi potešilo. Je
to hrejivé a zaväzujúce na
ďalší ročník. Všetkým ďaku-
jeme za účasť a veríme, že
o rok sa opäť uvidíme v Hruš-
tíne. Poďakovanie patrí OŠK
Hruštín, Obci Hruštín ako aj
všetkým ďalším organizáto-
rom a sponzorom: Syrárska výroba –
Miroslav Šeliga, Renova Install, Yovox
– rozličný tovar, ŠŠ – strechy, Jaroslav

Smidžár, Ski Zábava. Guláš varil Jozef
Gábor, šišky pripravovali Helena Teťá-
ková a Marta Gáborová.

Peter Teťák

43. ročník prechodu Piatimi hoľami
(Dokončenie z 1. str.)
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U z n e s e n i e  č. 1/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

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 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 2/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 2: Informácia predsedu miest-
nej volebnej komisie.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:
Informáciu o vzdaní sa mandátu poslan-
ca OZ Mgr. Petra Teťáka.
Hlasovanie:
Za: 9 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 3/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 3: Zloženie sľubu poslanca OZ.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:
Zloženie sľubu poslanca OZ Ing. Michala
Škapca.
Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 4/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 4: 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: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 5/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 5: 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:
Informácia starostu obce o plnení pred-
chádzajúceho uznesenia OZ.
Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 6/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 6: Voľba člena OR.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Volí:
Za č lena OR Milana Očkajáka od
01.03.2023.
Hlasovanie:
Za: 9 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, Ing. Š. Sedlár, J. Šalata,
Ing. M. Škapec, Ing. I. Teťáková,
D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 1 M. Očkaják
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 7/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: 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 2023 pre Katarínu Snováko-
vú, (pre dcéru Bibianu Snovákovú na

športovú činnosť, materiálne zabezpeče-
nie) Zamost 108/40, 029 52 Hruštín vo
výške 500,00 Eur.

Hlasovanie:
Za: 6 Ing. P. Časo, M. Očkaják, Ing. Š.

Sedlár, J. Šalata, D. Zemenčík, V.
Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 4 (Ing. M. Škapec, Ing. I.

Teťáková, R. Kotúľ, JUDr. J. Ma-
cík)

Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 8/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
A/ Neschvaľuje:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2023 pre Rodinné centrum
MOTÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52 Hruš-
tín na materiál, energie, pričom popísa-
né ciele aktivity (poskytnúť rodinám
priestor pre zmysluplné a spoločné trá-
venie voľného času, podporiť dobrovoľ-
níctvo v obci a poskytnúť návštevníkom
centra vykúrené priestory) obec podpo-
ruje bezodplatným poskytovaním nebyto-
vých priestorov v stavbe s. č. 309, k. ú.
Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr.

J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

B/ Schvaľuje:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2023 pre Rodinné centrum
MOTÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52 Hruš-
tín vo výške 2.300,00 Eur na organizova-
nie kultúrneho podujatia Dňa rodiny.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 9/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023
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K bodu č. 7: 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 Hruš-
tín na rok 2023 pre žiadateľa Klub voja-
kov v zálohe ZA-050 Hruštín: 500,00 Eur
na organizovanie športovej akcie Veľká
cena Hruštína v streľbe zo vzduchovej
pušky a Deň detí na strelnici.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 10/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: 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 2023 pre Rodičovské zdru-
ženie pri Základnej škole Hruštín, 029 52
Hruštín 55 vo výške 4.498,00 Eur na úhra-
du cestovných nákladov na exkurzie a
vzdelávacie aktivity žiakov ZŠ Hruštín.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 11/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: 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 2023 pre Zuzanu Remeňo-
vú, Slnečná 140/19, 029 52 Hruštín vo
výške 2.000,00 Eur na materiál a štartov-
né.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 12/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: 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 Hruš-
tín na rok 2023 pre Máriu Remeňovú, Sl-
nečná 140/19, 029 52 Hruštín vo výške
2.000,00 Eur na materiál a štartovné.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 13/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: 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 Hruš-
tín na rok 2023 pre žiadateľa OŠK Hruš-
tín: 18.000,00 Eur na poplatky SFZ, ma-
teriál, údržba ihriska, tréneri, cestovné,
hospodár, telocvičná, pranie dresov, ob-
čerstvenie, umelá tráva, benzín, banko-
vé poplatky.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 14/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: 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 Hruš-
tín na rok 2023 pre HRTN občianske zdru-
ženie, Školská 56/6, 029 52 Hruštín vo

výške 1.300,00 Eur na organizovanie kul-
túrno-spoločenskej akcie HRTN daj 2023.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,
J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing. I.
Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 15/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: 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 Hruš-
tín na rok 2023 pre žiadateľa Rímskoka-
tolícka cirkev, farnosť Hruštín, Dedina 52/
4, 029 52 Hruštín vo výške 9.800,00 Eur
na opravu havarijného stavu kostolných
zvonov vo Vaňovke.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 16/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Žiadosť Tatiany Škapcovej, Hruštín 15,
029 52 o zámenu pozemkov s tým, že po
nadobudnutí pozemkov na LV si opätov-
ne podá žiadosť na obecné zastupiteľ-
stvo.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 17/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023



3/20236

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
V súlade s § 9a, ods. 8) písm. b. zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod
pozemkov parcela CKN č. :
- 648/8 zastavaná plocha a nádvorie o

výmere 24 m2, podiel 1/1,
- 648/9 zastavaná plocha a nádvorie o

výmere 16 m2, podiel 1/1,
- 648/10 zastavaná plocha a nádvorie o

výmere 17 m2, podiel 1/1,
- 1342/8 zastavaná plocha a nádvorie o

výmere 3 m2, podiel 1/1,
k. ú. Hruštín, vyhotovené GP č.
30216613-024/2022 zhotoviteľom Margi-
ta Farská – GEODET, Hattalova 341, 029
01 Námestovo, vo vlastníctve obce Hruš-
tín, IČO: 00314501, Kultúrna 468/2,
029 52 Hruštín v hodnote 1.096,97 € pod-
ľa znaleckého posudku č. 186/2022 zá-
menou za pozemky parcela:
- EKN č. 8676 orná pôda o výmere 17

m2, podiel 1/1, LV 3376,
- CKN č. 1342/7 zastavaná plocha a ná-

dvorie o výmere 7 m2, podiel 1/1,
- CKN č. 648/15 zastavaná plocha a ná-

dvorie o výmere 17 m2, podiel 1/1,
- CKN č. 648/11 zastavaná plocha a ná-

dvorie o výmere 1 m2,
- CKN č. 648/14 zastavaná plocha a ná-

dvorie o výmere 15 m2,
k. ú. Hruštín, vyhotovené GP č.
30216613-024/2022 zhotoviteľom Margi-
ta Farská – GEODET, Hattalova 341, 029
01 Námestovo vo vlastníctve žiadateľa
Andreja Paľovčíka, nar. 22.08.1991, by-
tom Výhon 467/1, 029 52 Hruštín, v hod-
note 1.023,03 € podľa znaleckého posud-
ku č. 186/2022. Rozdiel ceny v sume
73,94 € zaplatí žiadateľ v hotovosti do
pokladne alebo bezhotovostne na účet
obce pri podpise zmluvy.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 18/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o
Berie na vedomie:
Žiadosť Petra Janceka, Lán 628/7, 029
52 Hruštín o zámenu pozemku parc. EKN
č. 8937 o výmere 183 m2 vo vlastníctve
obce Hruštín, podiel 1/1 a navrhuje žia-
dateľovi vyhľadať na zámenu adekvátne
pozemky ( v príslušnej výmere) v podiele

1/1 respektíve v nižšom podiele v intravi-
láne obce.
Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 19/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Žiadosť Miroslava Vlžáka, Pod Uhliskom
267/47, 029 52 Hruštín o udelenie „Ceny
obce Hruštín – IN MEMORIAM“ pre
p. Milana Kampoša.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 20/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Neschvaľuje:
Žiadosť ABC Martin, Košťany nad Turcom
150, 038 41 Košťany nad Turcom o po-
skytnutie finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku súkromného školské-
ho zariadenia z rozpočtu obce Hruštín v
roku 2023, nakoľko sa nejedná o zaria-
denie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr.

J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 21/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Neschvaľuje:
Žiadosť Deep Dance Center, s. r. o, M.
Haľamovej 21, 036 01 Martin o dotáciu z
rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie
detí z dôvodu, že sa jedná o služby, ktoré
sú poskytované aj organizáciou pôsobia-
cou na území obce a na ktorej činnosť
poskytuje obec dotáciu z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr.

J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 22/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Predbežný súhlas v súlade s ust. § 9a
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
prevod pozemku parc. CKN č. 1866/4,
orná pôda o výmere 312 m2, podiel 1/1 a
parc. CKN č. 1866/3, orná pôda o výme-
re 347 m2, podiel 1/1, k. ú. Hruštín, vy-
hotovené GP č. 30216613-136/2022 zho-
toviteľom Margita Farská – GEODET,
Hattalova 341, 029 01 Námestovo vo
vlastníctve obce Hruštín, IČO: 00314501,
Kultúrna 468/52, 029 52 Hruštín so zá-
menou za pozemok parc. CKN č. 1849,
orná pôda o výmere 659 m2, vo vlastníc-
tve Tomáň Mário r. Tomáň, Slnečná 938/
28, Hruštín, PSČ 029 52, podiel 55305/
65925 a Tomáňová Mária r. Mateková,
Radzovka 551/43, Hruštín, PSČ 029 52,
podiel 10620/65925, na základe vypraco-
vania znaleckého posudku.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnos-
ťou, že cez pozemok parcela CKN č. 1849
prechádza navrhované kanalizačné a vý-
tlačné potrubie v rámci stavby IBV Hruš-
tín, lokalita Kutina-Dielnice, inžinierske
siete v zmysle Rozhodnutie Okresného
úradu Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/
015905 zo dňa 12.10.2016, čím dochá-
dza k znehodnoteniu pozemku, určené-
ho na výstavbu rodinného domu.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0



3/20237

U z n e s e n i e  č. 23/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 8: Zmluva o poskytovaní finanč-
ného príspevku na prevádzku poskytova-
nej sociálnej služby neverejnému posky-
tovateľovi sociálnej služby medzi Obcou
Hruštín a Agentúrou FÓRUM ŽIVOTA, o.
z., Dolný Kubín.
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Schváliť Zmluvu o poskytovaní finančné-
ho príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytova-
teľovi sociálnej služby medzi Obcou Hruš-
tín a Agentúrou FÓRUM ŽIVOTA, o. z.,
Dolný Kubín vo výške 60,00 €/mesačne
na 1miesto.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 24/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 9: Návrh Dodatku č. 2 VZN č.
2/2006 Prevádzkový poriadok pohrebis-
ka a Domu smútku.
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 VZN č. 2/2006 Prevádzko-
vý poriadok pohrebiska a Domu smútku.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 25/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 10: Návrh Dodatku č. 3 VZN č.
1/2019 o určení výšky finančných príspev-
kov na čiastočnú úhradu nákladov na vý-
chovu a vzdelanie a nákladov spojených
so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 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. 3 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: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 26/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 11: Návrh VZN č. 1/2023 o Zá-
väznej časti Zmien a doplnkov č. 2 –
Územný plán zóny Hruštín – Zábava.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
A/ Prerokovalo:
Správu o postupe obstarávania a spra-
covanie Zmien a doplnkov č. 2 – Územný
plán zóny Hruštín – Zábava, návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia č. 1/2023,
ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 2 Územný plán zóny Hruš-
tín – Zábava a konštatuje, že Zmien a do-
plnkov č. 2 – Územný plán zóny Hruštín -
Zábava a jeho Záväzná časť je v súlade
so záujmami obce, s celkovou koncep-
ciou rozvoja obce a na základe súladu
návrhu, podľa § 25 stavebného zákona,
list č. OU-ZA-OVBP1-2023/008913/TOM,
zo dňa 12.01.2023.

B/ Schvaľuje:
1. Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán
zóny Hruštín – Zábava, v zmysle § 26,
§ 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v zne-
ní neskorších predpisov.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

2. VZN č. 1/2023, ktorým sa schvaľuje
záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 -
Územný plán zóny Hruštín – Zábava.
Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 27/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 12: Návrh Správy o plnení úloh
KPSS obce Hruštín za rok 2022.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Správu o plnení úloh KPSS obce Hruštín
za rok 2022.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 28/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 13: Komunitný plán sociálnych
služieb Obce Hruštín 2023 – 2030.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb Obce
Hruštín 2023 – 2030.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 29/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 14: Schválenie zámeru prene-
chať majetok do nájmu z dôvodu osobit-
ného zreteľa a schválenie zmluvy o náj-
me medzi Obcou Hruštín a Magnum –
Ľuboš Jancek.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
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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 hodného osobitného zrete-
ľa.
Predmet nájmu:
Celé prízemie nehnuteľnosti so súpisným
číslom 305 o výmere 185 m2 v budove č.
305, na parcele CKN č. 728/1, k. ú. Hruš-
tín, LV č. 1234.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitné-
ho zreteľa:
Žiadateľ bol do dňa 31.01.2023 nájom-
com celej stavby s. č. 305, v rámci nej aj
predmetných nebytových priestorov. Ku
dňu 31.01.2023 došlo k skončeniu nájmu
uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.
Obec Hruštín pristúpi po skončení nájmu
celej budovy k stavebno-technickým zme-
nám, počas ktorých nie je možné ponú-
kať na prenájom priestory stavby na zá-
klade obchodnej verejnej súťaže alebo
dobrovoľnou dražbou, pretože aktuálne
nie možné za zachovania kritéria určitos-
ti definovať predmet nájmu a jeho príslu-
šenstvo a stanoviť všetky zmluvné pod-
mienky. Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení platí, že
majetok obce sa má zveľaďovať, zhod-
nocovať a vo svojej celkovej hodnote zá-
sadne nezmenšený zachovať. Prenájom
priestorov žiadateľovi na krátky čas, až
do skončenia stavebno-technických
zmien stavby s. č. 305 bude zdrojom príj-
mu zo stavby a teda jej zhodnotením,
nakoľko žiadateľ ich ako doterajší nájom-
ca dokáže užívať keďže má predmetné
nebytové priestory zariadené na ich uží-
vanie a zároveň žiadateľ vyhlásil, že str-
pí obmedzenia spôsobené realizáciou
stavebno-technických úprav stavby s. č.
305 s dôsledkom spočívajúcim v čiastoč-
nej nespôsobilosti predmetu nájmu na
užívanie. Do času skončenia stavebno-
technických zmien stavby, nebude mož-
né prenajímať celú stavbu tak, ako tomu
bolo doposiaľ, t. j. osobitný zreteľ je z
tohto dôvodu daný aj vo vzťahu k pred-
metu nájmu počas obmedzení súvisiacich
s plánovanými stavebno-technickými
zmenami. Osobitný zreteľ je daný aj na
podklade skutočnosti, že žiadateľ o ná-
jom v predchádzajúcom období (počas
podnájomného užívania nebytových
priestorov) na svoje náklady vykonal sta-
vebné úpravy, ktorými sa stavba ako taká
zhodnotila, a ktoré sa ku dňu skončenia
nájmu dňa 31.01.2023 previedli do vlast-
níctva obce Hruštín
Nájomca: Ľuboš Jancek-MAGNUM, IČO
1781601, 029 52 Hruštín 576/88
Účel nájmu: Pohostinstvo
Cena nájmu: 386,00 Eur/mesiac
Doba nájmu:
Na dobu určitú – do ukončenia staveb-
no-technických zmien v budove č. 305.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec,

Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V.
Žilinec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

2. Zmluvu č. 1/2023 o prenájme nebyto-
vých priestorov v budove s. č. 305/1 me-
dzi Obcou Hruštín, IČO 00314501, Kul-
túrna 468/2, 029 52 Hruštín a Ľuboš Jan-
cek – Magnum, IČO 1781601, 029 52
Hruštín 576/88 na dobu urč itú do
30.04.2023.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 30/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 15: Schválenie zmluvy o nájme
nebytových priestorov „bankomat“ v bu-
dove č. 305 medzi Obcou Hruštín a
365.bank.a. s., Bratislava.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Zmluvu o nájme nebytových priestorov
(bankomat) medzi Obcou Hruštín, Kultúr-
na 468/2, 029 52 Hruštín a 365.bank, a.
s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-
slava.

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 31/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 16: Ročná správa o kontrolnej
činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hruš-
tín za rok 2022.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Ročnú správu o kontrolnej činnosti Hlav-
ného kontrolóra Obce Hruštín za rok
2022.

Hlasovanie:

Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.
Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 32/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 17: Podmienky a účel prenáj-
mu obecnej budovy č. 305.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
A/ Schvaľuje:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na
prenájom budovy č. 305 na parc. CKN č.
728/1 k. ú. Hruštín, LV č. 3028 vo vlast-
níctve Obce Hruštín.
Účel prenájmu budovy č. 305 s nasledov-
nými podmienkami:
Prízemie: pohostinstvo, 185 m2, doba
nájmu 10 rokov,
Podmienky nájmu: Výmena podlahovej
krytiny v sklade, rekonštrukcia WC,
odvetranie a sanovanie miestnosti vedľa
pohostinstva (bývalá ponorka), v 1. roku
nájmu.
1. poschodie: reštauračné služby 236 m2,
doba nájmu 10 rokov,
Podmienky nájmu: rekonštrukcia WC v 1.
roku nájmu.
Nebytový priestor /kozmetické služby/,
35 m2, doba nájmu 10 rokov
Podkrovie: kancelárske, obchodné alebo
iné služby, doba nájmu 10 rokov.
Podmienky nájmu: rekonštrukcia WC v 1.
roku nájmu.
Nebytový priestor /kadernícke služby/,
21 m2, doba nájmu 10 rokov.
Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0
B/ Menuje:
Komisiu na vyhodnotenie obchodnej ve-
rejnej súťaže budovy č. 305 v počte 11
členov – zloženú z poslancov obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0
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U z n e s e n i e  č. 33/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Hlasovanie:
Za: 10 Ing. P. Časo, R. Kotúľ, JUDr. J.

Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sed-
lár, J. Šalata, Ing. M. Škapec, Ing.
I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žili-
nec

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 D. Banasová
Nehlasovali: 0

U z n e s e n i e  č. 34/2023
zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Hruštín konaného dňa 24.02.2023

K bodu č. 19: Interpelácie.

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Správu Hlavného kontrolóra Obce Hruš-
tín z vykonanej kontroly použitia a zúčto-
vania čerpaných prostriedkov z dotácií z
rozpočtu obce Hruštín za rok 2022.

K bodu č. 18: Návrh zmien 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:
Schvaľuje:

   Návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2023 v nasledovných položkách:

                                                        schválený          rozdiel          upravený
Príjem – bežný rozpočet
111 003 Výnos dane z príjmov 1.235.150,00 € + 41.293,00 € 1.276.443,00 €
292 027 refundácia kanalizácia Kutina 0,00 € + 1.480,00 € 1.480,00 €
Príjem – kapitálový rozpočet
Refundácia Tanečné štúdio 0,00 € + 44.149,00 € 44.149,00 €
Refundácia Denný stacionár 0,00 € + 2.400,00 € 2.400,00 €
Výdaj - bežný rozpočet
Program 1.1
611 mzdy 200.000,00 € + 9.500,00 € 209.500,00 €
612 príplatok   27.000,00 € + 1.100,00 € 28.100,00 €
621 poistné 17.350,00 € + 700,00 € 18.050,00 €
623 poistné 7.150,00 € + 250,00 € 7.400,00 €
625 poistné 54.500,00 € + 3.000,00 € 57.500,00 €
637005 služby – manažment, štúdia 2.000,00 € + 2.500,00 € 4.500,00 €
637011 ex. služby-audit 0,00 € + 4.500,00 € 4.500,00 €
Program 2.1
632 energie  2.000,00 € + 1.300,00 € 3.300,00 €
Program 3.2
635 zimná údržba  3.000,00 € + 2.000,00 € 5.000,00 €
635 údržba zástaviek 0,00 € + 1.200,00 € 1.200,00 €
Program 5.1
632 energie   40.000,00 € + 9.000,00 € 49.000,00 €
Program 6.1
642 príspevok OŠK  16.000,00 € + 2.000,00 € 18.000,00 €
Program 6.2
633 monografia  0,00 € + 32.000,00 € 32.000,00 €
Program 6.3
642 transfery, dotácie  15.000,00 € + 7.900,00 € 22.900,00 €
Program 6.4
632 kúrenie  54.000,00 € + 18.000,00 € 72.000,00 €
Program 7.1
635 údržba ZŠ Výhon  5.000,00 € + 1.600,00 € 6.600,00 €
Program 8.1
642 026 opatrov-príspevok  1.680,00 € + 3.000,00 € 4.680,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet
716 územný plán 2.000,00 € + 1.500,00 € 3.500,00 €
716 projekt fotovoltaika 0,00 € + 9.000,00 € 9.000,00 €
717 001 IBV Kutina-Dielnice 200.000,00 € – 10.000,00 € 190.000,00 €

Zámer a spôsob prenechania
majetku obce Hruštín do nájmu
formou obchodnej verejnej súťa-
že podľa § 9a ods. 1 písm. a),
ods. 2 v spojení s ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
(ďalej len „zákon o majetku obcí“)

Obec Hruštín podľa § 9a ods. 1
písm. a), ods. 2 v spojení s ods. 9
zákona o majetku obcí a v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Hruštín č.32/2023 zo zasadnu-
tia konaného 24.02.2023, zverejňuje
zámer prenechať titulom nájomnej
zmluvy na užívanie nebytové priesto-
ry v stavbe so súpisným číslom 305,
na parc. C-KN č. 728/1, k. ú. Hruštín,
zapísaná na LV č. 3028, okres Ná-
mestovo, obec Hruštín, a to jednotli-
vo celé prízemie stavby, dva samo-
statné súbory nebytových priestorov
na 1. NP stavby a dva samostatné
súbory nebytových priestorov v pod-
kroví stavby, ktoré sú špecifikované
v podmienkach jednotlivých obchod-
ných verejných súťaží. Súťaž sa začí-
na dňom jej vyhlásenia oznamom zve-
rejneným na úradnej tabuli Obce
Hruštín. Obec Hruštín informatívne
uverejní súťažné podmienky aj na
webovom sídle obce: https://
www.hrustin.sk/. Ponuky je možné
predkladať najneskôr do 27.03.2023.

Zberný dvor
Otváracia doba v letnom

období
od 1.4.2023 do 30.11.2023

Pondelok: 12:00 – 15:30

Streda: 12:00 – 17:00

Sobota: 9:00 – 13:00

Územný plán obce
Hruštín

Kto má záujem o zmenu a do-
plnenie Územného plánu obce
Hruštín o plochy na poľno-
hospodársku výrobu, nech
svoje žiadosti doručí na adre-
su obecného úradu v priebe-
hu mesiaca február a marec
2023.

O Z N A M Y
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v mesiaci marec 2023
sa dožívajú

životných jubileí

J U B I L A N T I

Ľubek Štefan
Snovák Ondrej
Očkajáková Anna
Zemenčíková Anna
Ľubek Milan
Kľubis Štefan
Kampošová Anna
Snováková Elena
Vlžáková Bernadeta
Kupčulák Jozef
Škapcová Elena
Laco Ondrej
Zemenčík Miroslav
Ľubeková Ľudmila

Uzavreli manželstvo
Miroslav Zemenčík
       a Mária Povalová
Prišli medzi nás

Marek Calo
Adela Vlžáková
Aneta Slaničková
Nina Škapcová
Matej Hutira

Odišli od nás
Milan Kampoš

V mesiaci február, nás nečakane
opustil náš dlhoročný organista, pán

Milan Kampoš.
Dovoľte mi, aby som sa mu pros-

tredníctvom bulletinu, ako starosta
obce poďakoval, za jeho 54 ročnú obe-
tavú službu organistu v našej obci.
Táto služba si vyžadovala z jeho stra-
ny každodennú obetu, pričom v nede-
ľu to bol skoro celý deň.

Za 54 rokov vyprevadil svojím spe-
vom na večnosť množstvo našich ob-
čanov. Poslanie organistu musel skĺbiť
aj s úlohou starostlivého otca rodiny a
ako jej živiteľ, musel chodiť do práce.
Zapájal sa do života obce. Keď bol
mladší, bol aktívny, ako hasič a
v posledných rokoch sa pravidelne zú-
častňoval na obecných akciách.

Vždy bol ochotný pomôcť, keď išlo
o dobrú vec. Sme prekvapení, jeho

náhlym odchodom a bude nám chý-
bať.

Pevne verím, že ho už Pán Boh za
jeho dlhoročnú obetavú službu orga-
nistu, odmenil. Dúfam, že jeho spev,
ktorý utíchol na zemi, už znie v nebes-
kom speváckom zbore.

Drahý pán organista Milan, za
všetku Tvoju obetavú prácu, ktorú
si robil na slávu Boha a službu
ľuďom, Ti vyslovujem úprimné Pán
Boh zaplať.

 Odpočívaj v pokoji.

Starosta obce
Mgr. František Škapec

P O Ď A K O V A N I E

Milý náš oslávenec RNDr. František Kľuska,
čestný občan Hruštína

Čas neúprosne beží a Vy ste sa 3.3. 2023 dožili okrúhleho
jubilea 95 rokov. Náš život sa podobá knihe. Múdry človek pre-
mýšľa pri jej čítaní pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše
okrúhle jubileum je malým zastavením, pri jej čítaní. Prajeme
Vám, aby ste ju aj v budúcnosti čítali s láskou, získanou životnou
múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane
v srdciach Vašich najbližších a tých, ktorí na Vás s láskou spomí-
najú. Môžem povedať, že Vás život stál za to, pretože ste ho žili
pre ostatných. Do vašich spomienok sa zmestí už veľa, určite tam
patrí aj Vaša rodná obec Hruštín, ku ktorej ste sa hrdo hlásili a keď
Vám prialo zdravie, ste nás aj navštívili.

S láskou a zo srdca Vám k 95 narodeninám a do ďalších
rokov prajeme Vášmu telu veľa zdravia, duši pohladenie,
ruke pevný stisk, pokoj do srdca a Božie požehnanie.

S úctou starosta obce Mgr. František Škapec, kolektív zamest-
nancov obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Blahoželanie k významnému jubileu
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Materská škola
7.02.2023 – Našu MŠ navštívili divadelníci z Martina, ktorí

nám zahrali divadielko o Kúzelníkovi a Zvedavke. Zvedavka
bolo dievčatko, ktoré nielenže bolo zvedavé, ale malo rado aj
zvieratká. Bolo
však veľmi una-
vené, pretože
veľa nocí ne-
spalo práve
kvôli hádankám
o zvieratkách,
na ktoré nepo-
znalo odpove-
de. Ako dobrí
kamaráti sme
Zvedavke po-
mohli rozlúskať
ťažké hádanky
o zvieratkách, a
tiež sa s ňou
potešiť tancom
a spevom. Roz-
chádzali sme sa
usmiati a dosta-
točne rozhýba-
ní a Kuzelník so Zvedavkou odchádzali nadšení, aké máme
v našej materskej škole veselé a múdre deti.

15.02.2023 – Princezničky, rytieri, hrdinovia, zlodeji..
Zvieratká, či kvetinky, prišli veľkí aj tí malinkí.
Náladu sme skvelú mali, do sýtosti tancovali.

Deň, kedy sa materskou školou premávali masky rôzneho
druhu. Každý škôlkar na tento deň čakal a každý sa naň aj

výborne pripravil. Od rána sa to hmýrilo tajomnom, dobrou
náladou, hudbou a aktivitami, ktorými sa deti nie len zabavili
ale aj dostatočne unavili. Po výborných fašiangových šiš-
kách, ktoré nám na obed pripravili tety kuchárky, zaspal
určite každý škôlkar. Veríme, že si deti tento deň dostatočne
užili a budú naň s úsmevom spomínať.

22.02.2023 – Naši najstarší kamaráti sa vybrali na exkur-
ziu do knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Keď-
že sme chceli využiť príležitosť a pozrieť si aj dobovú výstavu,
ktorá sa konala práve počas mesiaca február, navštívili kniž-

nicu troška v predstihu. 22 predškolákov sa vydalo spolu
s pani učiteľkami na spoznávacie potulky nielen histórie, ale
i čara kníh a literatúry. Čakala ich dobová výstava, kde sa
mohli aj predmetov dotknúť, tajná miestnosť pre najstaršie
knihy, príbeh o Rybe Bibe, točenie kolesom šťastia a hlavne
tá krása a tajomnosť detského oddelenia. Verím, že deťom
tento zážitok utkvie nadlho v pamäti a že sa raz ako školáci
stanú pravidelnými návštevníkmi knižnice. Ďakujeme tete

knihovníčke Janke K., ktorá nám vybavila tento
krásny zážitok.

Počas mesiaca február prebiehala na webo-
vej stránke materskej školy aktivita s názvom
„Fašiangový re-
ceptárik II.“ Úlo-
hou bolo upiecť
nejakú fašiango-
vú dobrotu a po-
slať recept spo-
lu s fotkou.
Zbierka všet-
kých fotografií
a niekoľkých re-
ceptov je ulože-
ná na stránke
MŠ. Ďakujem
všetkým, ktorí sa
zapojili a podeli-
li sa o svoj obľú-
bený recept.

27.02.2023 – Po prehod-
notení počtu nahlásených
detí a situácie chorobnosti bola počas jarných prázdnin pre-
vádzka MŠ prerušená.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY FEBRUÁR 2023

 V piatok 3.2. prišli medzi žiakov končiacich ročníkov
naše bývalé žiačky Lenka a Timea. Ochotne deviatakov
poinformovali o pozitívach štúdia na SOŠ informačných tech-
nológií v Banskej Bystrici.

 7.2. sa v našej telocvični uskutočnila kvalifikácia na
okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok. Turnaja sa zú-
častnili 4 školy – Hruštín, Babín, Breza, Lokca. Hrali sme
systémom každý s každým. Na okresné kolo do Rabče naše
dievčatá postúpili ako víťazné družstvo.

 Víťazka okresného kola Olympiá-
dy zo slovenského jazyka a literatúry
Klára Teťaková (9.A) sa v piatok 10.2.
zúčastnila krajského kola OSJL v Žili-
ne. Úspešne absolvovala vedomost-
ný test, transformáciu textu aj rétoriku
a obsadila veľmi pekné druhé miesto.
Blahoželáme a ďakujeme za skvelú
reprezentáciu našej školy. Zaujímavos-
ťou je, že tri prvé miesta spomedzi 11
víťazov okresných kôl získali žiaci
z Oravy.

 Sv. Valentín sa slávil aj na našej škole. Žiaci a učitelia
prišli v tento deň oblečení v červenej alebo ružovej farbe.
Šikovné deviatačky napiekli koláčiky, ktoré cez veľkú pre-
stávku ponúkali ostatným spolužiakom. Popri čakaní v rade
na koláčik si žiaci mohli nechať namaľovať srdiečka na tvár.

Týždeň pred Valentínom mohli žiaci vhadzovať svoje Valen-
tínky do pripravenej škatuľky s názvom „Valentínska pošta“.
Odkazy potom zazneli prostredníctvom školského rozhlasu
a veríme, že ich adresátov potešili.

 Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho vý-
chovno-výcvikového kurzu v dňoch 8. 2. 2023 do 10.2. 2023
(streda, štvrtok, piatok) a od 13.2. 2023 do 14.2.2023 (pon-
delok, utorok) v lyžiarskom stredisku Ski Krušetnica. Môže-
me spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy
lyžiarskeho výcviku. Všetci žiaci sa naučili využívať výhody
lanovky a zvládli lyžovanie na svahu. Na záver dostali certifi-
kát o úspešnom absolvovaní lyžiarskeho kurzu. V posledný
deň výcviku sa konali aj lyžiarske preteky. Víťazi boli ohodno-
tení sladkými odmenami a diplomami za 1. 2. a 3. miesto.
Počas lyžiarskeho kurzu prebiehali na spestrenie aj rôzne
aktivity ako napríklad: vymyslite v skupine najlepšie motto
dňa, účes – nevyzliekať si prilbu s kuklou = určiť na obede
najstrapatejší účes (Nela Kazimierová, Matúš Šinál), karne-
val (welnesáčky: Karin Pašková, Mária Šeligová, Tatiana
Špaglová; doktorka: Elena Šmihľová; futbalisti: Tomáš Slani-
čan, goral: Marko Kytaš, tetka s dcérou: Nela Kazimierová,

Ester Sochová, Muž so škraboškou: Matúš Martvoň). Aj títo
žiaci boli odmenení sladkými odmenami.

 Aj tento rok sa druháci a štvrtáci zapojili do výtvarnej
súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“, ktorú vyhlasuje Slovenská
ústredná hvezdáreň v Hurbanove a organizuje Oravské kul-

túrne stredisko v Dolnom Kubíne. Žiaci sa s veľkou radosťou
a chuťou pustili do maľovania planét, hviezd, kozmonautov,
vesmírnych staníc, mimozemšťanov... Za každú kategóriu
bolo možné poslať 10 prác. Pani učiteľky poslali najkrajšie na
okresné kolo. Sú to práce týchto žiakov: 2.B - Grétka Ťasno-
chova, Natália Teťáková, Šimon Baraniak, 4.A – Ján Tadeáš
Katreník, Sebastián Žilinec, Sofia Jurovčíková, Soňa Šalato-
vá, 4.B – Patrik Koleň, Liliana Jurovčíková, Šárka Očkajáko-
vá.

 V januári a vo februári absolvovala v 2. B študentka
Pedagogickej fakulty v Ružomberku, Bc. Dominika Kovaľová
dve súvislé pedagogické praxe. Cieľom praxe bolo osvojiť si
profesionálne kompetencie, získať systematickú pedagogic-
kú skúsenosť z náčuvov, výstupov a rozborov v úzkej spolu-
práci s cvičným učiteľom a metodikom praxe v podmienkach
základnej školy. Dominike želáme veľa úspechov.

 Druháci a štvrtáci sa počas niekoľkých týždňov v mesia-
coch január a február snažili „prelúskať“ tajomstvami ukrytý-

mi v príbehoch, zažívali dobrodružstvá s rozprávkovými po-
stavičkami, ktoré nám pripravili usporiadatelia súťaže s ná-
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zvom Čitateľský oriešok. Triedy spoločne čítali a plnili tvorivé
úlohy, ktoré boli pripojené k textom. Nakoniec nakreslili ob-
rázky, kde svojou kreativitou doplnili príbehy, ktoré prečítali.
Tieto výkresy tiež poputujú do súťaže v Bratislave.

 18. 2. sme odohrali okresné kolo vo vybíjanej žiačok
v Rabči. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev základných škôl
z Rabče, Oravského Veselého, Novoti, Námestova Slnečnej
a Hruštína. Podarilo sa nám uhrať jeden víťazný zápas proti

dievčatám z Námestova a ostatným družstvám sme podľahli.
Skončili sme tak na 4. mieste. 1.miesto bez straty bodu
získali dievčatá z Novote, 2. miesto domáce družstvo
z Rabče a 3. miesto putuje do Oravského Veselého. Dievča-
tá od víťazstva delili detaily, ale dosť podstatné. Do budúcna
sa budeme snažiť odstrániť chyby a budeme dúfať, že nám
bude patriť jeden z pohárov. Ďakujem za reprezentáciu diev-
čatám: Márii Šeligovej, Karin Paškovej, Nele Kazimierovej,
Paulíne Sochovej, Ester Sochovej, Lili Kompanovej, Lili Škap-
covej, Mariane Kazimierovej, Rebeke Hurákovej, Alexandre
Vraštiakovej, Márii Magdaléne Katreníkovej.

 Na piatok 17. februára 2023 sa tešili mnohí žiaci. Bol to
deň, kedy sa opäť konal Žiacky ples. Záujem žiakov pekne
sa obliecť, vytancovať a zabaviť sa so svojimi spolužiakmi bol
vysoký. Žiackeho plesu sa zúčastnilo takmer 130 žiakov II.
stupňa. Ples už tradične otvorili spoločným tancom naši

deviataci. Na plese nemohol chýbať srdiečkový tanec, JUST
DANCE ani bohatá tombola. Počas plesu si žiaci mohli
spraviť spoločnú fotku s rekvizitami pri „fotostene“ a zahlaso-
vať za „Kráľa a Kráľovnú plesu“. Kráľovnou sa stala Nina
Krajčovičová z 5.A a kráľom Tomáš Kubica z 9.A. Na pamiat-

ku dostali kráľ a kráľovná korunku, šerpu aj diplom. No a
samozrejme na veľkú radosť všetkých ostatných nemohol
chýbať ich spoločný tanec, ktorým tohtoročný ples ukončili.
Všetci, ktorí sa tohtoročného plesu zúčastnili sa výborne
zabávali. Žiaci ukázali ako sa vedia slušne baviť, deviataci aj
to, akí vedia byť nápomocní a zodpovední pri organizácii
plesu.

 101 žiakov z našej školy (1. – 8. roč.) sa prihlásilo do
najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete Ma-
tematický klokan, ktorú pre Slovensko organizuje 25 rokov
n.o. Talentída. V tomto školskom roku budeme súťažiť 27.
marca 2023. Tešíme sa čo pre nás klokan pripraví. Ďakujeme
RZ za príspevok na štartovné 2,5 Eur/žiak 2,5Eur. Bližšie
informácie a skúšobné testy nájdete na https://matematic-
kyklokan.sk/

 Žiaci prvého stupňa si v pondelok 20.2.2023 spríjemnili
svoje vyučovanie karnevalom, ktorý sa konal v priestoroch
kultúrneho domu. Vyše120 žiakov sa prezlieklo do karneva-
lových kostýmov. Karnevalovým maskám nechýbala kreati-
vita, originalita, pes-
trosť farieb... Celý par-
ket sa premenil na ča-
rovnú rozprávku plnú
rozprávkových by-
tostí, v podobe než-
ných princezien a krá-
ľovien, indiánov, špor-
tovcov, bojovníkov,
prišiel aj Harry Potter
a s ním Wednesday a
veľa ďalších krásnych
masiek. O dobrú náladu sa postaral „DJ“ p. J. Kupčulák,
ktorý svojimi piesňami všetkých potešil a roztancoval. Na
záver karnevalu bola každá maska odmenená sladkosťou.
Ďakujem sponzorom: JAROSLAV SMIDŽÁR, ING. JOZEF
SNOVÁK, PREDAJŇA ROZLIČNÝ TOVAR-YOVOX, LEKÁ-
REŇ TABLETA NO, MIRUTOMI TAPEŠOVO-p. FAFEJTA.
Deti si karneval pochvaľovali, za čo patrí poďakovanie aj
všetkým pani učiteľkám prvého stupňa.

 22.2.2023 (streda) sa konalo okresné kolo v midivolej-
bale v Novoti. Dievčatá 7. a 8. ročníka si zahrali 3 zápasy
proti školám Novoť, Zákamenné a Námestovo Slnečná.

Umiestnenie:
1. miesto: ZŠ s MŠ Novoť
2. miesto: ZŠ s MŠ Zákamenné
3. miesto: ZŠ Námestovo Slnečná
4. miesto: ZŠ Hruštín
Ďakujeme za reprezentáciu ôsmačkám: Nela Martvoňo-

vá, Nika Martvoňová, Slávka Matečková, Sofia Matečková,
Sofia Radzová a siedmačkám: Karin Pašková, Ester Socho-
vá, Mária Šeligová.

 Naša škola sa zapojila do zberu oblečenia a topánok,
ktorý sa organizuje v rámci projektu Recyklohry v spolupráci
s neziskovou organizáciou EKOCHARITA. Zbieralo sa det-
ské, dámske a pánske oblečenie a topánky (v páre), kabelky,
opasky, bytový textil. Zber prebiehal v utorok 21.2. a v stredu
22.2. v ZŠ Zamost v priestoroch dielní. Pre veľký záujem
budeme pokračovať v zbere ešte po prázdninách v utorok
7.3.

Dňa 1. februára sa ujal funkcie nový riaditeľ ZŠ Hruštín
Mgr. Peter Teťák. Na tomto mieste by som sa chcel poďako-
vať môjmu predchodcovi Mgr. Júliusovi Kubánimu za jeho
dlhoročnú obetavú prácu v prospech ZŠ Hruštín a zaželať
mu veľa zdravia a úspechov v ďalších aktivitách.

  Peter Teťák, riaditeľ školy
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Práve tieto mesiace sa vyznačujú aj
tým, že jelene zhadzujú svoje parožie.
Zbierať ho nemôže hocikto. Zber paro-
žia je nelegálnou činnosťou a parožie
zveri je vlastníctvom užívateľa poľovné-
ho revíru. Ak človek pri prechádzke v
lese zhodené parožie nájde, mal by ho
ponechať na mieste nálezu, prípadne
túto skutočnosť oznámiť užívateľovi po-
ľovného revíru. Neoprávnené privlast-
nenie si zhodu parožia možno napad-
núť v rámci netrestného konania súd-
nou cestou.

Neoprávneným zberom a privlastne-
ním si zhodu parožia tak jeho nálezca
zasahuje do výkonu a práva poľovníc-
tva. Podľa § 24 ods. 3 písm. g) zákona o
poľovníctve sa zakazuje privlastniť si
trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbie-
rať parožie bez povolenia užívateľa po-
ľovného revíru. Zbierať zhody je opráv-
nený len ten, ktorý má povolenie užíva-
teľa poľovného revíru a toto povolenie
ma zapísané v povolenke na lov.

Ustanovenie § 66 odsek 3 zákona o
poľovníctve potvrdzuje vlastnícke právo
k zhodom parožia: „Ulovená alebo inak
usmrtená zver alebo uhynutá zver ale-
bo jej časti nachádzajúce sa v poľov-
nom revíri patria užívateľovi poľovného
revíru, užívateľovi poľovného revíru pat-
ria aj vedľajšie produkty zo zveri, ako sú
poľovnícka trofej, zhody parožia“. “Po-
nechanie si ulovenej zveri alebo diviny
z nej alebo poľovníckej trofeje alebo
zhodov parožia bez súhlasu užívateľa
poľovného revíru je zakázané“.

Na kontrolu dodržiavania výkonu prá-
va poľovníctva je určená Poľovnícka
stráž. Zákon o poľovníctve a to § 29
ods. 1 písm. b), d) tohto zákona opráv-
ňuje člena poľovníckej stráže zastaviť v
poľovnom revíri dopravný prostriedok

na vykonanie kontroly osôb a priestorov
dopravného prostriedku, ak je dôvodné
podozrenie, že osoby vo vozidle vezú
neoprávnene privlastnené zhody paro-
žia. Od týchto osôb môže požadovať aj
predloženie povolenia na zber parožia

a v prípade nezrovnalostí im parožie
odobrať a bezodkladne vec oznámiť po-
lícii. Neoprávnený zber zhodov fyzickou
osobou sa trestá ako „Priestupok proti
poriadku v správe“, kde môže byť ulo-
žená pokuta až do výšky 3-tisíc EUR.

Vážení občania!
Prosíme Vás, aby ste tieto slová

Poľovníckeho spolku Hruštín (PS
Hruštín) nebrali ako nežičlivosť z
našej strany. Z ľudského hľadiska je
každému jasné, že je rozdiel medzi
tým, kto pri potulkách prírodou na-
trafí na jelení zhod a tým, kto ciele-
ne, zavčasu ráno, teda na úsvite,
alebo dokonca aj v noci, so svietid-
lom v ruke, prehľadáva krmoviská
alebo miesta, kde sa jelenia zver

zdržiava. Uvedomme si, že časté
vstupovanie na krmoviská je ruši-
vým vplyvom na lesnú zver, ktorá v
tomto zimnom období prichádza na
krmoviská za potravou. Takéto pla-
šenie a stresovanie po zimnom ob-

dobí vysilenej lesnej zveri jej zbytoč-
ne uberá ďalšiu energiu a silu, a tak
zlé vplýva na jej kondičný stav. Zver
sa vyhýba rušným krmoviskám a je
nútená vyhľadávať si potravu inak,
kde však dochádza ku škodám na
lesných porastoch. Taktiež, najmä
srnčia zver nenachádza svoj kľud.
Uchýli sa radšej v záhradách v blíz-
kosti ľudského obydlia, kde ho má
viacej ako vo voľnej prírode, kde
však spôsobuje škody na ovocných
stromoch.

Zver v zime mení svoje správanie,
čo však potrebuje najviac, je

POKOJ!
Ďakujeme za pochopenie.

PS Hruštín

ZBER A PONECHANIE SI ZHODOV PAROŽIA Z HĽADISKA
TRESTNEJ ČI INEJ PROTIPRÁVNEJ ČINNOSTI

 (zdroj internet)

V zmysle Stanov COOP Jednota
Námestovo, sa dňa 6.2.2023 konalo
výročné zasadnutie Výboru členskej
základne v Hruštíne. Na tomto za-
sadnutí sa okrem členov výboru zú-
častnili: delegát Zhromaždenia dele-
gátov Ing. F. Kravčík, náhradníčka do
VČZ a pracovníčka RA COOP Jedno-
ta Námestovo H. Jurovčíková, vedú-
ca a zástupkyňa PJ 1-55 Supermar-
ket v Hruštíne, starosta obce Hruštín
Mgr. F. Škapec a predseda Predsta-
venstva COOP Jednota Námestovo
I. Jagelek.

 O činnosti VČZ a o hospodárení za
r. 2022 informovala predsedníčka výbo-
ru J. Kravčíková. Zhodnotenie činnosti
za rok 2022 a o ďalších zámeroch na
rok 2023 za COOP Jednota Námesto-
vo, ako celku, informoval predseda Pred-
stavenstva I. Jagelek. Spoluprácu obce

s COOP Jednota Námestovo zhod-
notil starosta obce Mgr. F. Škapec.

 Na rokovaní sme si schválili plán
práce, programový plán a rozpočet
na rok 2023. Podľa týchto dokumen-
tov bude výbor v tomto roku čo naj-
lepšie pracovať.

 Chcem upriamiť pozornosť majite-
ľov nákupnej karty Club, alebo ná-
kupnej karty Klasik, ako aj digitálnej
verzie týchto vernostných kariet, že aj
v roku 2023 môžu využiť výhody ná-
kupu u externých partnerov COOP
Jednota.                       J. Kravčíková
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Ponúkame možnosť podporiť
Rodinné centrum Motýlik darova-
ním 2% z dane.
Financie budú použité na pokrytie
nákladov spojených s energiami.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
IČO: 42216303

Obchodné meno:
Rodinné centrum Motýlik

Sídlo: 02952 Hruštín, Črchľa 451/44

Právna forma: Občianske združenie

Potrebné tlačivá je možné stiahnúť
na stránke www.rozhodni.sk alebo si
vytlačené prevziať v centre.

 Rodinné centrum Motýlik

V sobotu 18. februára sa
v kultúrnom dome konala Fa-
šiangová batôžková ostatko-
vá zábava, ktorú organizovala
skupina Sonda s pánom Jo-
zefom Snovákom v spoluprá-
ci s obcou Hruštín. Na muzike
hostí zabávali muzikanti z cim-
balovej skupiny z Detvy, Kup-
čulákovci a deti z Trnky.

Batôžková
ostatková
muzika

Rodinné centrum
Motýlik
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Dôchodok sa týka väčšiny z nás a všetci máme
približne rovnaký čas na prípravu naň. Mať viac peňazí
ako než mať menej, potvrdí každý z nás. Na dôchodku to
platí dvojnásobne. Aké máme možnosti, aby sme prežili
kvalitnejšie jeseň života a mohli prežiť život podľa vlast-
ných predstáv?

Základný systém dôchodkového zabezpečenia:
Tvoria ho spolu I. pilier /povinné dôchodkové poistenie/ a

II. pilier/starobné dôchodkové poistenie/. Zmyslom dvojpilie-
rového systému zabezpečenia je zabezpečenie príjmu
v starobe z dvoch nezávislých zdrojov.

Rozšírený trojpilierový systém:
Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný, kde k príspevku

zamestnanca je možný aj príspevok zamestnávateľa. Obi-

dva príspevky sú zo strany štátu odvodovo a daňovo zvýhod-
nené. Účastníkove/zamestnancove/ ročné príspevky štát pod-
poruje daňovou úľavou. Do výšky 180,-eur sú odpočítateľ-
nou položkou z daňového základu účastníka. Zamestnávateľ
si príspevky do výšky 6% zúčtovanej mzdy zamestnanca
môže zahrnúť do daňových výdavkov. Zamestnancom vyko-
návajúci tzv. rizikovú prácu/kat. 3 a 4/ je povinný zamestná-
vateľ prispievať vo výške minimálne 2% z vymeriavacieho
základu. Finančné prostriedky sú vlastníctvom účastníka
a vyplácaním dávok z III. piliera sa navyšuje štátny dôchodok
z I. a II. piliera.

Nespoliehajte sa na dôchodok len od štátu!
Priemerná výška dôchodku vyplácaná zo Sociálnej pois-

ťovne je vo výške približne 52O,-eur mesačne. Budúci dô-
chodcovia na rozdiel od súčasných majú možnosť rozhodnúť
sa, či budú poberať dôchodok z jedného zdroja alebo via-
cerých zdrojov. Komu sa dva zdroje mália, môže s prípravou
na dôchodok začať v tzv. IV. pilieri.

Do IV. Piliera spadajú daňovo zvýhodnené dlhodobé in-
vestičné produkty – dlhodobé investičné sporenie, investície
do cenných papierov na regulovanom trhu a novinkou je
„Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt – PEPP“

V. pilier – spadajú tu ostatné finančné produkty – investič-
né a sporiace schémy, ktoré neobsahujú v sebe daňové
resp. príspevkové zvýhodnenie, investície do nehnuteľností,
cenných kovov.

Budúci dôchodca si už dnes môže začať budovať päťpilie-
rový dôchodok. Čím je viac zdrojov, tým je kvalitnejší
a nezávislejší dôchodok.

V týchto dňoch Vám prichádzajú výpisy z dôchodcov-
ských spoločností. Od 1.1.2023 je v platnosti novela zákona
o sociálnom poistení, ktorá sa dotýka aj zmien v II. pilieri.
Najvýznamnejšia zmena bude v zavedení tzv. predvolenej
investičnej stratégie, zmeny v podmienkach vstupu, garancií
Vašich investícii, poplatkových štruktúrach produktov, a zmien
vo výplatných fázach, ktoré majú zabezpečiť postupné
a dlhodobé čerpanie úspor.

Ak potrebujete poradiť s výpismi s dôchodkových spoloč-
ností, s prenastavením dôchodkového účtu, vysvetlením
zmien v sporiacej alebo výplatnej fázy, kontaktujte svojho
poradcu s licenciou v NBS, ktorý Vám sprostredkoval zmluvu
o dôchodkovom sporení. Obrátiť sa môžete aj na našich
licencovaných odborníkov, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti už
viac ako 20 rokov a pomáhajú spravovať dôchodkové účty
niekoľkým stovkám klientov.

Mgr. Ľubomír Jurovčík,
Špecialista na dôchodky, investície a poistenie

0911 623 039,  lubomir.jurovcik@insia.com

Postavte svoj dôchodok na Piatich pilieroch!

Dňa 18. februára naši strelci Jozef Jancek, Marián Sla-
ničan, Jozef Očkaják a Augustín Hojo cestovali do Nitry,
kde sa konalo ďalšie kolo Slovenského pohára v streleckom
trojboji z veľkorážnych zbraní. V disciplíne pištoľ na prvom
mieste skončil Jozef Jancek na druhom mieste Jozef
Očkaják na treťom Matej Dolník z Nitry. V disciplíne revolver
znova zvíťazil Jozef Jancek druhé miesto obsadil Matej
Dolník a tretí skončil Milan Daňo z Bratislavy. Za zmienku
určite stojí to, že Marián Slaničan obsadil nepopulárne
štvrté miesto v obidvoch disciplínach.              ZOTŠ Hruštín
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