Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na Súťaž vo varení gulášu 2016,
ktorá sa už tradične uskutoční na futbalovom ihrisku v posledný
augustový týždeň 28.08.2016 so začiatkom o 13,00 hod. Svoje
družstvo môžete registrovať vyplnením prihlášky zverejnenej na
web stránke www.niznyhrusov.sk alebo v podateľni obecného
úradu u p. Jurasovej. Novinkou v tomto roku je tombola pre
súťažiacich – každé družstvo získa max. 3 tombolové lístky.
Súčasťou súťaže je aj pouličný futbalový turnaj a vyhlásenie
Kráľa futbalovej jedenástky na rok 2016. Každá ulica deleguje 2
členov nad 50 rokov. Pre deti budú pripravené súťaže. Veríme,
že spolu strávime príjemné odpoludnie. Tešíme sa na Vás.

Memorandum o spolupráci s mestom Hatvan a Spoločné vyhlásenie medzi Hrušovami
9. júl bol významným dňom pre našu obec. Počas osláv 770.
výročia obce bolo s predstaviteľmi mesta Hatvan, ako aj obcami
spojenými skrz názov Hrušov, a našej obce podpísané
Memorandum o spolupráci a Spoločné vyhlásenie o spolupráci
medzi obcami. Takto Obec Nižný Hrušov začala písať
novodobé dejiny zamerané na spoluprácu. Naša obec potrebuje
partnerov, ktorí budú nápomocní pri rozvíjaní obce.
Zúčastnené strany svojim podpisom prejavili slobodnú vôľu
spolupracovať v oblastiach kultúry, športu, podpore tradícií
a posilnení spolupráce pre strategický rozvoj obcí
v investičných projektoch financovaných zo zdrojov EÚ, ako aj
iných zdrojov. Zároveň Memorandum a Vyhlásenie zohľadňujú
finančné možnosti zúčastnených strán a vedú k lepšiemu
vzájomnému spoznávaniu kultúr a tradícií. Stretnutie sa nieslo
v priateľskom duchu a dosiahlo požadované ciele.
Delegáciu z maďarského mesta Hatvan tvorili: Richard
Horváth (primátor mesta), Szinyei András (zástupca primátora),
Lestyán Balázs (zástupca primátora), Papp István ( poslanec),
Basa Zoltán (poslanec). Memorandum o spolupráci bolo
výsledkom predchádzajúcich stretnutí a bolo dovŕšením
projektu „Vyhľadávanie maďarských hodnôt na Slovensku.“
Obec prostredníctvom tohto projektu získala notebook.

Spoločné vyhlásenie o spolupráci bolo podpísané medzi
obcami: Nižný Hrušov a Vyšný Hrušov (zastúpený starostom
RNDr. Milanom Nasterom), Spišský Hrušov (zastúpený starostkou
Elenou Frankovou – podpísala dodatočne), Hrušovo ( zastúpené
starostom Ing. Jánom Sklenárom), Hrušovany (zastúpené
starostom Ing. Jozefom Bencom), Hrušov ( zastúpený starostom
Ing. Pavelom Bendíkom), Hrušov (zastúpený starostom Gabrielom
Partim). Jednotlivé obce do 12/2016 musia prerokovať podmienky
vyhlásenia na vlastnom obecnom zastupiteľstve a stanovisko
zastupiteľstva dajú na vedomie ostatným starostom. V prípade
kladného postoja zastupiteľstva dôjde k podpísaniu Memoranda
o spolupráci medzi obcami do 03/2017. Veríme, že spolupráca
s týmito obcami bude len prínosom pre našu obec. -Bezeková -

Pripomienky k autobusovým spojom

Počas roka 2016 sme na obecnom úrade zaznamenali niekoľko požiadaviek
adresovaných smerom k SAD, kde nás občania žiadali, aby sme s vedením SAD dohodli
napríklad zastavovanie autobusových liniek pri Hlavnej pošte vo Vranove, niektoré spoje
posunuli o pár minút a podobne. Teraz chceme zozbierať všetky Vaše požiadavky k príprave
nového cestovného poriadku, aby sa zohľadnilo čo najviac podnetov od Vás.
Svoje pripomienky a postrehy môžete nahlásiť Ing. Adriane Hamášovej priamo na
obecnom úrade alebo zaslať mailom na adresu : adriana.hamasova@niznyhrusov.sk
najneskôr do 30.9.2016. Raz ročne je možnosť zapracovať zmeny a pripomienky
občanov do Cestovného poriadku a našou snahou je teraz zapracovať čo najviac Vašich
požiadaviek. „Dopravca SAD Humenné a.s. vyzýva, aby občania pripomienky k zmenám
cestovných poriadkov predkladali do 15.10. príslušného roka, keďže k zmenám cestovných
poriadkov v zmysle § 15 Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave dochádza raz ročne a to
v polovici decembra, nie počas platnosti cestovných poriadkov. Výzva na predkladanie
žiadostí o zmenu Cestovných poriadkov je každoročne od septembra príslušného roka
zverejnená na webovej stránke dopravcu www.sadhe.sk .“ Aj keď do 15.10.2016 je ešte
dostatok času, už teraz Vás chceme upozorniť, aby ste Vaše postrehy a podnety zaslali
nám a my ich spoločne za celú obec doručíme vedeniu SAD. - Ing. Adriana Hamašová -

Zberný box na použité
tonery z tlačiarní
Každý
rok
skončí
na
skládkach
s nebezpečným
odpadom zhruba 500 miliónov
cartridgov. Od júla sme sa
zapojili do zberu použitých
tonerov a cartridgov, vďaka
čomu sme sa zase posunuli
o krok
dopredu
k lepšiemu
a čistejšiemu
životnému
prostrediu. Zberný box je
umiestnený v budove OcÚ pri
dverách do podateľne. Žiadame
Vás, aby ste použité tonery
a cartridge pred vhodením do
boxu zabalili do igelitového
vrecúška.
-Jana Džubaková-

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo dňa 27.06.2016 prerokovalo: záverečný účet za rok 2015;
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného
fondu; zmenu konečného termínu splatnosti preklenovacieho úveru na
spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia;
vysporiadanie pozemkov pod ČOV s prístupovou cestou; vysporiadanie pozemkov
pod cestou k mostovému prepojeniu Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo; návrh podania
projektového zámeru do Akčného plánu za okres Vranov nad Topľou.
OZ delegovalo za zástupcu obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ poslanca
Jána Zubka. OZ schválilo návrh Memoranda o spolupráci obce Nižný Hrušov a mesta
Hatvan, tiež schválilo Memorandum o spolupráci s obcou Iwonicz Zdroj, avšak
starosta obce Iwonicz Zdroj sa pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť podpisu.
OZ schválilo návrh Spoločného vyhlásenia medzi obcami Nižný Hrušov, Vyšný
Hrušov, Spišský Hrušov, Hrušovo, Hrušovany, Hrušov okres Veľký Krtíš a Hrušov
okres Rožňava.
OZ požiadalo starostu obce o získanie viac informácií k vysporiadaniu pozemkov
pod cestami II. a III. triedy v obci, získanie viac informácií k podnikateľskému plánu
a doručenie štúdie uskutočniteľnosti od p. Jozefa Tomašíka, získanie viac informácií
k podnikateľskému zámeru GVP.
OZ schválilo čerpanie z bežných výdavkov obce na usporiadanie osláv 770.
výročia obce Nižný Hrušov v hodnote 3.500,-€; ďalej schválilo čerpanie v hodnote
500,-€ na opravu strechy kaštieľa po dažďovej búrke 26.6.2016 a schválilo dotáciu
v hodnote 50,-€ na olympiádu usporiadanú okresnou Jednotou dôchodcov Vranov
nad Topľou.
-Mgr. Emília Bezeková-

Rekonštrukcie vjazdov do domov a užívanie
verejných priestranstiev v obci

Stavebný úrad obce chce upresniť
niekoľko zásadných informácií, ktoré
boli riešené v našej obci v poslednom
období. Veľa domácností si rekonštruuje
svoje
domy, nádvoria
a vjazdy
k nehnuteľnostiam. Radi by sme chceli
ozrejmiť obyvateľom ako postupovať pri
rekonštrukčných a udržiavacích prácach
vjazdov do domov.
Každý zásah, teda rekonštrukcia
vjazdu do domu zo štátnej cesty II. a III.
triedy, ktorá prechádza našou obcou
alebo miestnou komunikáciou, podlieha
ohlasovacej povinnosti. Pred začiatkom
prác je treba doručiť stavebnému úradu
obce žiadosť o rekonštrukciu, vyplniť
tlačivo ohlásenia a priložiť projekt
rekonštrukčných prác. Pri ohlásení
rekonštrukcie vjazdu zo štátnej cesty je
potrebné požiadať o súhlas aj správu
ciest,
ktorá
stanoví
podmienky
rekonštrukcie. Žiadame občanov, aby
brali na zreteľ, že neodbornou
rekonštrukciou vjazdu zo štátnej cesty
môže dôjsť k ohrozeniu cestnej
premávky, sťaženiu údržby ciest, ako aj
škodám
na
majetku.
Ďalej
upozorňujeme, že v priekope popri
štátnej ceste je zakázané vysádzať
stromy a osádzať trvalé prekážky, ktoré
by
narušili
odvodnenie
priekop.
Podrobné informácie Vám radi poskytnú
zamestnanci obecného úradu v kancelárii
stavebného úradu p. Ľochová alebo Ing.
Hamašová.

Verejné priestranstvá v obci sú vlastne
miestne komunikácie, chodníky, zelené
pásy od cesty k plotom nehnuteľností.
Často sa stáva, že hlavne počas
rekonštrukcie domu alebo oplotenia je na
verejnom
priestranstve
odložený
stavebný materiál. Problém je hlavne
v tom, že takto preskladnený materiál
obmedzuje susedov alebo účastníkov
cestnej premávky. Ďalej sa stretávame
s tým, že po dokončení rekonštrukcie už
nedôjde
k uprataniu
verejného
priestranstva, čím vznikajú náklady pre
obec. Žiadame preto občanov, aby pred
akýmkoľvek využívaním verejného
priestranstva
si
vyžiadali
súhlas
obecného úradu, ktorý stanoví aj presné
podmienky zvláštneho užívania .
Miestne komunikácie, chodníky a zelené
priestranstvá spravuje obec a aj tu platia
predpisy cestnej premávky, ktoré musia
byť rešpektované.
Ďalej chceme upozorniť na svojvoľné
zasypávanie priekop okolo miestnych
komunikácií. Akékoľvek zasypanie
priekopy bez súhlasu, je zakázané.
Priekopa slúži na odvádzanie vody
z miestnych komunikácií a to musí byť
rešpektované v každom prípade.
Neodborné zasypanie priekop môže
mať za následok zaplavenie pozemkov
susedov,
následkom
čoho
môžu
vzniknúť škody na majetku.
Viac infomácií k mostíkom nájdete na
webovej stránke www.niznyhrusov.sk / uradná
tabuľa / stavebný úrad /

-stavebný úrad -

Úspešné projekty
Obec Nižný Hrušov bola úspešná
v projekte DM Drogérie, kde náš
projekt získal pracovné pomôcky
v hodnote 150,-€. Vďaka týmto
pomôckam obec usporiadala brigádu
na účely vyčistenia brehov rybníka
a sprístupnenia prechodových lávok
úpravou
terénu.
Ďakujeme
Rybárskemu zväzu za zakúpenie
ekologických farieb na vymaľovanie
lávok.
Obecná knižnica bola úspešná
v projekte Akvizícia knižníc a vďaka
tomuto projektu pribudnú do knižnice
knihy v hodnote 1.053,-€. Knihy budú
zakúpené
pre
všetky
vekové
kategórie. Veríme, že každý čitateľ si
príde na svoje.
Obec bola úspešná vo výzve PSK
na rok 2016. Prostredníctvom tohto
projektu obec v hodnote 2500,-€
financovala časť folklórnych slávností
pri príležitosti 770. výročia obce.
Stavebné pozemky v obci
Za posledné 2 mesiace prišlo na obecný
úrad 5 mladých záujemcov o stavebné
pozemky.
Všetci
ma
požiadali
o nahliadnutie do územného plánu obce
a predstavenie plánu rozvoja bývania
v obci do budúcna. Po prejdení územného
plánu som všetkým záujemcom odovzdal
informácie o potencionálnych pozemkoch,
kde je schválený rozvoj bývania. Žiaľ, títo
záujemcovia sa cca do 14 dní vrátili späť
na obecný úrad s tým, že v každej
odporúčanej lokalite síce sú voľné
pozemky, ale nikto z ich vlastníkov
neuvažuje o ich odpredaji aj napriek
tomu, že niektoré pozemky už niekoľko
rokov stoja bez akéhokoľvek využitia.
Preto som sa rozhodol aj takto verejne
požiadať
všetkých
vlastníkov
potencionálnych stavebných pozemkov,
aby znova skúsili prehodnotiť svoj postoj.
Väčšina obcí na východnom Slovensku sa
borí s odchodom mladých do zahraničia
alebo do väčších miest spravidla smerom
na západ hlavne za prácou, ale v druhom
rade aj kvôli bývaniu. Rád by som Vás
teda požiadal, aby ste znova zvážili
odpredaj potencionálnych stavebných
pozemkov a tak dali priestor rozvoju
mladým rodinám.
Znova by som chcel pripomenúť, že obec
poskytuje zdarma službu inzercie predaja
pozemkov a nehnuteľností na svojej
webovej stránke.
Ak sa rozhodnete predať svoj dom alebo
pozemok, skúste dať túto informáciu
v prvom rade k dispozícii obecnému
úradu, nakoľko už dnes vieme, kto má
záujem o kúpu domu alebo pozemku.
Obecný úrad vie bez poplatkov
sprostredkovať informácie o predaji a na
druhej strane pomôcť týmto spôsobom
mladým rodinám v napredovaní.
Aj keď zvažujeme postavenie obecných
bytov, v prvom rade by sme chceli, aby sa
zaplnili voľné pozemky domami a tak by
obec tvorila celok bez chátrajúcich domov
a voľných pozemkov.
-Ján Fenčák, starosta obce-

