V sobotu 5. decembra do našej
obce zavítal Mikuláš spolu so svojimi
pomocníkmi – anjelom a čertom.
Deti ho túžobne očakávali v sále miestneho
Kultúrneho domu. Prichádzali plné
očakávania a radosti. Sála bola tematický
krásne vyzdobená a celou miestnosťou
bolo cítiť nadšenie. Keď zrazu nastala tma
a ticho. Spoza opony sa ozývali zvláštne
zvuky. Zasvietil reflektor a zjavil sa čert,
vlastne to bola čertica. Bola veľmi milá
a zábavná, lebo naše nižnohrušovské deti
sú veľmi dobré. Potom sa stratila a bolo
svetlo.

Mikuláš

,,Kde sa vzal, tu sa vzal na pódiu ujo stál.“
Prišiel k nám z ďaleka. Deti mu pomohli
sa zorientovať a prezradili, že čakajú na
Mikuláša. Spoločne ho privolali piesňou.
Za cengania zvončeka prišiel dlho
očakávaný Mikuláš. Nasledovali ho už
spomínaná čertica a anjel, ktorí za sebou
ťahali vozík plný sladkého prekvapenia.
Mikulášovi sa pesnička veľmi páčila
a pýtal si ešte prídavok. Deti mu nielen
zaspievali, ale aj zarecitovali. Za krásne
vystúpenie
boli
deti
odmenené
prekvapením v podobe divadelného
predstavenia s názvom ,,Hlúpy Jano“.
Toto divadielko pobavilo nielen malých,
ale aj veľkých. Deti sa zapájali krikom,
dupaním a aj tlieskaním. Bolo to
jednoducho zábavné. Iskierky v očiach
detí hovorili za všetko.
Po predstavení na všetky detičky čakalo
sladké
prekvapenie
schované
v mikulášskych balíčkoch.

Nový zákon o odpadoch
Každý prichádzajúci rok sa nesie v duchu nových začiatkov a zmien. Rok 2016
samozrejme nebude zaostávať a prinesie zo sebou okrem iného aj nový zákon č.79/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi ( KO ) a drobnými stavebnými odpadmi ( DSO ).
Nové VZN č.50/2015 o nakladaní s KO a DSO ako aj VZN č.53/2015 o poplatkoch za
KO a DSO máte k dispozícií na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce
www.niznyhrusov.sk . Takže si poďme priblížiť, čo konkrétne sa vzťahuje práve na
obyvateľov obce Nižný Hrušov. V prvom rade je to samozrejme ukladanie odpadu na
mieste na to určenom, jeho triedenie podľa komodít SKLO (zelené vrecia), PAPIER
(modré vrecia), PLASTY (žlté vrecia) a od novembra nám pribudol aj zber novej
komodity a to KOVY, ktorej prislúchajú červené vrecia.
Novinkou bude zber jedlých olejov a tukov z domácností, na ktoré budú určené
plastové fľaše ( napr. od minerálky- občania si ich zabezpečia sami) s pevným
uzáverom. Zber tejto novej komodity budú vykonávať zamestnanci OcÚ, podľa
harmonogramu na rok 2016, ktorý Vám budeme distribuovať medzi sviatkami do konca
roka 2015. Ďalšou výraznou zmenou je zákaz ukladania BIO odpadu zo záhrad
a parkov do zberných nádob určených na komunálny odpad, jeho spaľovanie, či
vytváranie čiernych skládok, ktoré budú prísne sankciované a za ktoré môže obec
uložiť pokutu až do výšky 1500,- €. Ohlasovanie nezákonne uloženého odpadu môžu
občania oznámiť na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou alebo na OcÚ Nižný
Hrušov. Ďalšou významnou novinkou, s ktorou Vás chceme oboznámiť je, že
domácnosti majú povinnosť samé kompostovať svoj biologicky rozložiteľný
odpad (napr. kvety, trávu, lístie, zhnité ovocie, hobliny, zvyšky jedla, kávové a čajové
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, potraviny po záručnej dobe atď. ...) v súlade
s VZN č.50/2015 o nakladaní s KO a DSO. Obec bude so svojimi obyvateľmi
uzatvárať dohody o kompostovaní, aby si mohla obec uplatniť výnimku v novom
zákone č.79/2015 vzhľadom k tomu, že naša obec nemá pre každú domácnosť
zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Tieto dohody sa budú
podpisovať v podateľni obecného úradu od 11.1.2016 do konca februára 2016.
Obec podala projekt na Envirofond o dotáciu na zakúpenie 600 l kompostéra do každej
domácnosti a ak nám túto dotáciu Envirofond odsúhlasí, tak každá domácnosť dostane
od obce bezplatne kompostér a tak bude môcť efektívnejšie kompostovať biologicky
rozložiteľný odpad. Tento projekt sme podali za účelom splnenia podmienok nového
zákona o odpadoch v časti likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov. Biologický
odpad z konárov stromov sa bude dočasne uskladňovať tak ako doteraz na ľavej strane
popri ceste k zbernému miestu a ČOV, následne na to sa bude zhodnocovať
štiepkovaním. Drobný stavebný odpad,
ktorý sa momentálne bezplatne
uskladňoval na zbernom mieste sa bude od Januára 2016 spoplatňovať podľa
nových sadzieb, ktoré vzhľadom k nákladom obce za vývoz odpadu pripadajú na
0,078€/kg je to novinka stanovená novým zákonom o odpadoch platným od
1.1.2016. Poplatok za DSO sa bude platiť v podateľni OcÚ 2 x ročne na základe
evidencie zo zberného miesta. Poplatok za KO obec vyrubí platobným výmerom a jeho
výška sa na rok 2016 stanovuje na 11,50 € na osobu a rok. V prílohe tohto vydania
novín Vám distribuujeme harmonogram vývozu odpadu na rok 2016. -Janka
Džubaková -

Prekvapeniam
ale
nebol
koniec.
Najkrajšie na všetkých čakalo vonku. Za
zvuku sviatočných melódií sme sa všetci
presunuli na miestne parkovisko pred
Jednotou. Tu Mikuláš povedal čarovné
slovíčka: ,,Stromček, rozsvieť sa!“ Na
stromčeku sa objavili čarovné svetielka,
ktoré sa rozsvietia každý večer počas
najkrajších sviatkov roka.
Milé deti, ak chcete, aby Vás
Mikuláš navštívil aj nabudúce, tak
poslúchajte po celý rok.
-Bc. Lucia Šürü -

Stretnutie podnikateľských subjektov
Dňa 2.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie podnikateľskej Obce Nižný Hrušov. V úvode
starosta privítal všetkých zúčastnených a prešiel hneď k pripravenej prezentácii, v ktorej
predostrel zámer stretnutia. Cieľom tohto stretnutia bolo nadviazať oficiálnu spoluprácu
obce a podnikateľov, využiť pracovné a odborné skúsenosti podnikateľov pri presadzovaní
investičných projektov obce a čerpania euro fondov a samozrejme ponúknuť možnosť
podnikateľom v obci podieľať sa na investičných aktivitách v obci. Podnikatelia zaradením
do obecnej databázy budú dostávať všetky informácie o pripravovaných projektoch
a verejných obstarávaniach a tak budú mať možnosť sa zapojiť do rozvoja obce. Naši
podnikatelia súhlasili s pomocou pri realizovaní spoločenských a kultúrno-športových
podujatí. Obec Nižný Hrušov ich organizuje každoročne požehnane a rok 2016 nebude
výnimkou. Podnikateľom sa predstavili možnosti reklamy a inzercie ich firiem na web
stránke, v Hrušovských novinách, autobusových čakárňach a na futbalovom ihrisku.
Starosta obce zdôraznil, že záujmom obce je komunikovať so všetkými podnikateľmi v obci
a zoznam, ktorý je už zverejnený na web stránke rozšíriť o všetky podnikateľské subjekty.
Na záver, milí podnikatelia, Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
Vašich najbližších a veľa šťastia v Novom roku 2016. Veríme, že spolupráca obce
a podnikateľov, prinesie do obce rýchlejší rozvoj.
-Marta Sklárová -

Nové VZN o pohrebníctve
Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 28.10. 2015 sa uskutočnilo 4.
mimoriadne zasadnutie OZ s prerokovaním

a)
návrhu
financovania
projektu
rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia
–
zmena
podmienok
z predfinancovania na refundáciu, b)
návrhu ukončenia verejného obstarávania
ku rekonštrukcii kaštieľa, c) návrhu
ukončenia zmluvy k čerpaniu NFP na
rekonštrukciu
kaštieľa
na
základe
neukončeného verejného obstarávania, d)
návrhu podania projektu na odpadové
hospodárstvo C2 – na zakúpenie obecného
štiepkovača a kompostérov pre každú
domácnosť.
Dňa 24.11.2015 sa uskutočnilo 5.
mimoriadne zasadnutie OZ: a) návrhu

technického riešenia dočasnej opravy
strechy kaštieľa – doplnenie dočasného
zastrešenia strechy o plechovú krytinu,
oprava prepadnutej strechy v severnej časti
– doplnením krovu a doplnením zastrešenia
plechom, b) návrhu výmeny vchodových
dverí OcÚ a Pošty, c) príprava projektovej
dokumentácie pre projekt Zníženie
energetickej záťaže obecných verejných
budov OcÚ a MKS. Predmetom projektu je
zateplenie a oprava fasády, výmena okien
a dverí, rekonštrukcia kúrenia, zateplenie
strechy a ostatné oprávnené náklady podľa
projektovej dokumentácie.
Dňa 16.12.2015 sa uskutočnilo 8. riadne
zasadnutie OZ: a) návrh VZN č.50

o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými
stav. odpadmi, b) návrh VZN č.51
o pohrebníctve, c) návrh VZN č.52 o zápise
dieťaťa do ZŠ pre rok 2016, d) návrh
dodatku č.6 k VZN č. 40/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školských zariadení, e)
návrh VZN č. 53 o miestnych poplatkoch
za kom. odpady, f) návrh rozpočtu na rok
2016, g) návrh na vyradenie majetku, h)
prerozdelenie fin prostriedkov do CVČ na
rok 2016. –Mgr. Emília Bezeková-

Od nového roka sa uskutočnia zmeny aj na pohrebisku v obci Nižný Hrušov. Podľa zákona č.
131/2010 o pohrebníctve bolo spracované aj nové všeobecne záväzné nariadenie
o pohrebníctve a prevádzkový poriadok pohrebiska, ktoré nadobudnú platnosť od 1.1.2016.
V jeseni sme dokončili pasportizáciu celého cintorína, na základe ktorej teraz poznáme presný
počet existujúcich a voľných hrobových miest. Vzhľadom k tejto skutočnosti môže obec začať
od januára 2016 vydávať nájomné zmluvy na hrobové miesta. Ak sa k hrobovému miestu
nikto neprihlási alebo sa nájomca už ďalej nechce, či nemôže o hrobové miesto starať, bude
toto miesto možné zrušiť a následne bude evidované ako voľné. Hrobové miesta sú
nepredajné a ich rezervácia na pohrebisku vopred, nie je dovolená!!! Suma za jedno
hrobové miesto je 12 € na 10 rokov. V tejto cene je zahrnutá celoročná údržba pohrebiska,
ktorú v plnom rozsahu preberá obec Nižný Hrušov. Údržbou cintorína sa rozumie kosenie
trávy na chodníkoch, priestranstvách ale aj pomedzi hrobové miesta, poutieranie pomníkov od
trávy, odvoz trávy, údržba prístupových ciest aj v zimnom období a starostlivosť o oplotenie.
Od januára 2016 bude zverejnený prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku na webovej
stránke obce, bude vyvesený aj na verejných tabuliach, ktoré pribudnú pri vstupe na cintorín.
Novinkou je, že pri stavebných úpravách je nájomca hrobového miesta povinný si vyžiadať
u správcu pohrebiska povolenie na práce, s uvedením dodávateľa prác, stručným popisom
prác ako aj termínom realizácie prác. Po skončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie
hrobového miesta. Taktiež vstup autom na pohrebisko je možný až po dohode so správcom
pohrebiska, brána pohrebiska je už opatrená zámkom. V celom objekte sa zakazuje jazda na
bicykli a iných podobných prostriedkoch.
Ďalšou pozitívnou zmenou je príprava informačných tabúľ, ktoré na pohrebisku pribudnú
v blízkej dobe. Pohrebisko v obci Nižný Hrušov je rozdelené do troch sektorov - A, B a C,
ktoré budú prehľadne zobrazené na týchto informačných tabuliach prostredníctvom mapky
a taktiež tam bude umiestnený menný zoznam zosnulých. Veríme, že tieto tabule poslúžia nie
len našim obyvateľom, ale aj iným návštevníkom pohrebiska pri orientácii sa v hrobových
miestach .
Podpisovanie nájomných zmlúv sa začne od 25.1.2016 v podateľni obecného úradu počas
úradných hodín. Žiadame všetkých občanov, aby si prišli vysporiadať všetky hrobové miesta.
Podpis nájomných zmlúv bude prebiehať od januára do septembra 2016. Náhľad nájomnej
zmluvy bude od 25.1.2015 zverejnený na webovej stránke obce, v dome smútku a samozrejme
aj na obecnom úrade v podateľni.
Už počas sviatku Všetkých svätých obec doplnila do areálu cintorína nádoby na sklo a plast,
aby sme aj separovaním odpadu na cintoríne zlepšili využiteľnosť odpadu . Preto Vás
žiadame, aby ste sa pripojili k separácii zberu na cintoríne. Do nádoby na sklo vhadzujte len
sklo ( sklenené kahance očistené od plastov ). Do nádoby na plast vhadzujte len plastové
zbytky z kahancov a náplní. Do nádoby na plast nepatria umelé kvety, tie prosíme
vhadzujte do veľkoobjemového kontajnera.
Ešte chceme pripomenúť, že firmy ktoré robia rekonštrukcie hrobových miest a pomníkov,
majú povinnosť separovať odpad a hlavne zlikvidovať a odviesť na skládku všetok stavebný
odpad, ktorý vznikol pri rekonštrukcii. Je zakázané ukladať stavebný odpad ku
veľkoobjemovému kontajneru.
Dodávateľa stavebných prác by ste mali na túto skutočnosť upozorniť pri podpise objednávky.
Ak je k rekonštrukcii hrobového miesta potrebné pripojenie elektrickej energie, samozrejme je
k dispozícii prostredníctvom správcu cintorína. Správu cintorína vykonáva Paulínka Radová,
Agátka Jurasová. Správu domu smútku vykonáva Marta Gurniaková.
-Paulínka Radová, Agáta Jurasová -

Modernizácia osvetlenia
Obec Nižný Hrušov začala
v mesiaci
november
s modernizáciou
verejného
osvetlenia. Zhotoviteľom diela
je firma Antoš z Vranova nad
Topľou. S výmenou osvetlenia
sa začalo na vedľajších
uliciach a práce sa majú
ukončiť do konca roka 2015.
Vďaka modernizácii osvetlenia
dôjde k zníženiu spotreby
elektrickej energie a taktiež sa
prispeje k podstatne lepšej
svietivosti.
Obec
modernizáciou
osvetlenia
prezentuje obyvateľom ale
i návštevníkom obce snahu
šetriť peniaze z obecného
rozpočtu.
Takéto
osvetlenie patrí
medzi
verejnoprospešné
služby
obyvateľstvu.
Výhodou
nového osvetlenia je aj to, že
ovplyvňuje verejný poriadok,
bezpečnosť dopravy, osôb,
majetku, minimalizuje riziko
výskytu
kriminality
a významnou mierou prispieva
k spokojnosti obyvateľov obce.
V obci sa svieti počas celej
noci. Zvýšil sa aj celkový
počet svietidiel verejného
osvetlenia.
Aj tento rok sa v našej obci
opäť
rozsvietili
vianočné
svetlá. Vianoce sú kresťanské
sviatky
narodenia
Ježiša
Krista. Našu obec každoročne
počas vianočných sviatkov
zdobí svetelná výzdoba. Obec
dokúpila
nové
vianočné
osvetlenie, ktoré nám spríjemní
prežitie týchto najkrajších
sviatkov v roku a rozžiari tým
podstatne väčšiu časť obce.
Najmä deťom krásne vianočné
osvetlenie vyčarí úsmev na
tvári.
-Ing. Adriana Hamašová Odpad
v tónach
v mesiaci
november
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