SAD
Humenné
oznamuje:
Od
10.12.2016,
kedy
dochádza
k celoslovenským zmenám cestovných
poriadkov v zmysle Zákona č. 56/2012
Z. z. o cestnej doprave, vykoná
dopravca
úpravu
CP
na linke
713419 a na autobusovej
zastávke
Vranov nad Topľou Hotel Rozkvet (od
10.12.2016
bude
premenovaná
na „hlavná pošta“) budú zastavovať
všetky autobusy našej linky.

Príde k nám Mikuláš
V sobotu 3. 12. 2016 sa v našej obci Nižný Hrušov uskutoční
každoročné vítanie Mikuláša spojené s krátkym programom
a sladkým prekvapením pre deti do 11 rokov. Samozrejme nebudú
chýbať ani Mikulášovi pomocníci - anjel a čert, s ktorými sa budú
môcť deti na záver vyfotografovať.
Apelujeme na rodičov detí, ktoré nie sú obyvateľmi našej obce,
aby v prípade záujmu o mikulášsky balíček nahlásili svoje dieťa na
OcÚ do 28. 11. 2016 osobne alebo telefonicky (057/4493200),
prípadne emailom na adresu: janka.dzubakova@niznyhrusov.sk, kde
vám poskytneme podrobnejšie informácie .
Pred a po predstavení si budete môcť zakúpiť za symbolickú cenu
perníky, ktoré vlastnoručne upečú a ozdobia deti z materskej
a základnej školy. Výťažok z predaja poputuje pre potreby našej
materskej a základnej školy.
- Janka Džubáková -

Štúdia obnovy Cintorína
Obec v rámci dotácie z programu „ Obnova dediny“ získala na jar tohto roka peniaze na spracovanie štúdie obnovy
miestneho cintorína a jeho okolia. Štúdiu realizovala Architektonická agentúra, s.r.o. Výsledok štúdie je predstavený na
web stránke obce a v krátkej dobe budú na plote cintorína pri hlavnom vstupe nainštalované panely, kde si budete môcť
detailne celú štúdiu pozrieť.
Cieľom spracovania štúdie je usporiadať pochovávanie, predstaviť nové spôsoby pochovávania, navrhnúť celkové
usporiadanie cintorína, vytvoriť miesta na posedenie a modlitbu, navrhnúť rozšírenie – úpravu domu smútku. Štúdia
navrhuje aj nové usporiadanie plôch pred cintorínom, vytvorenie nových parkovacích miest a vstupov na cintorín.
V štúdii sú navrhnuté chodníky, zeleň, osvetlenie, lavičky, miesto na odloženie odpadu, toalety a iné podrobnosti ako by
sa náš cintorín mal premeniť na moderné, ale dedinské pietne miesto s dodržaním všetkých cirkevných zvykov.
Dnes máme hlavne v starších častiach cintorína úzke alebo žiadne chodníky, medzi jednotlivými hrobovými miestami
sú veľké výškové rozdiely, ktoré spôsobujú problém pri prechode, nemáme dodržané jednotné línie, medzi susednými
hrobovými miestami zostávajú veľké medzery, ale aj malé diery kam zapadne noha a hrozí, že pri nepozornosti sa stane
úraz. Na cintoríne chýbajú lavičky, pevné hlavné chodníky, orientačné osvetlenie, stojany na bicykle, ale aj tečúca voda.
Toto je to parciálne, čo chceme zmeniť. Správcom cintorína je obec a preto Vás žiadame, aby ste dodržiavali povinnosť
ohlásiť na obecnom úrade každú rekonštrukciu a úpravu hrobových miest, aby sme tak spoločne dokázali opísané
problémy na našom cintoríne riešiť.
Na základe tejto štúdie spracujeme stavebný projekt a prostredníctvom eurofondov sa budeme uchádzať o finančné
zdroje na jeho realizáciu. Vedenie obce očakáva k štúdii aj Vaše pripomienky a nápady, ktoré môžete odovzdať
v podateľni obecného úradu alebo ich môžete zaslať prostredníctvom emailu na adresu: ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk
najneskôr do 15.01.2017.
- Ján Fenčák -

Celá štúdia je zverejnená na web stránke
obce: www.niznyhrusov.sk/aktuality

Z rokovania obecného zastupiteľstva
8. mimoriadne zasadnutie OZ – 28.7.2016 - predloženie žiadosti o NFP
a jeho spolufinancovanie – názov projektu: „Zhodnocovanie BRKO (biologicky
rozložiteľný komunálny odpad) v obci N. Hrušov“. Na 9. mimoriadnom
zasadnutí OZ – 18.08.2016 poslanci prerokovali: - Zmluvu o združení
finančných prostriedkov a spolupráci a Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi
Obcou N. Hrušov a VVS, a.s.; Zmluvu o postúpení práv a povinností investora
na stavbe „Nižný Hrušov – ČOV“ z cedenta Obec N. Hrušov na cesionára VVS,
a.s.; Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: Obcou N. Hrušov a kupujúcim: VVS,
a.s., ktorej predmetom je kúpa časti stavby ČOV; Zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve na pozemky v rámci stavby: „N. Hrušov – ČOV“, medzi budúcim
predávajúcim: Obcou N. Hrušov a budúcim kupujúcim VVS, a.s. .
27.10.2016 poslanci OZ na 13. riadnom zasadnutí OZ prerokovali
a schválili: predložený návrh mimosúdneho urovnania súdneho sporu
evidovaného na Okresnom súde Bratislava II. o zaplatenie 9.288,96 € spolu
s úrokom z omeškania; návrh podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho
fondu - dokončenie kanalizácie na rok 2017; návrh podania žiadosti o dotáciu
z Environmentálneho fondu z programu „Obnova dediny“ na rok 2017 na
projekt „Obecné studne Anny Lesznai v N. Hrušove“; pokračovanie zisťovania
financovania opráv miestnych komunikácií ul. Hušták, Ondavská a Letná;
začatie projektovej dokumentácie „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ“; návrh
správy výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk. r. 2015/2016 podľa
predloženého návrhu; použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné
výdavky vo výške 2.575,70 € na likvidáciu škôd spôsobených živelnou
pohromou dňa 26.6.2016; použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného
stavu majetku obce – priestorov budovy na futbalovom ihrisku; úprava rozpočtu
obce na r. 2016 vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v položke Dotácia pre TJ
Družstevník navýšením pôvodnej sumy a vyradenie majetku obce na základe
návrhu inventarizačnej komisie – materiál MŠ a ŠJ, inventár MŠ a ŠJ, pôvod.
verej. osvetlenie, trávny traktor na TJ, majetok HČ a ŠJ.
- Ing. Adriana Hamašová -

Most cez Ondavu
Aj na moste cez rieku Ondava
z Nižného Hrušova na Dlhé Klčovo
sa neustále pracuje, aj keď to nie je
ešte priamo v teréne vidieť.
Na webovej stránke obce je
zverejnená štúdia mosta ako by mal
vyzerať. Most bude obojsmerný,
vrátane samostatného chodníka pre
chodcov a cyklistov. S osadením
nového mosta sa počíta už od hrádze
Ondavy, čiže cca o meter vyššie ako
bol pôvodný most.
Koncom
septembra
bol
realizovaný inžiniersko-geologický
prieskum, na základe ktorého
projektant pokračuje v príprave
projektovej dokumentácie. Na mieste
pôvodného mosta sa realizovali vrty
a zisťovalo sa podložie pre výber
správnej technológie na osadenie
pilierov nového mosta.
Zverejnením štúdie očakávame
Vaše podnety, pripomienky a nápady
k mostu, aby sme ich vedeli dať
zapracovať
do
pripravovaného
projektu.
Vaše pripomienky
a nápady
môžete
odovzdať
v podateľni obecného úradu alebo
ich môžete zaslať prostredníctvom
emailu
na
adresu:
ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk
najneskôr do 15.12.2016.

NOVINKA v oznamovaní obecným rozhlasom
Obec na hlásenia v obecnom rozhlase používa novú rozhlasovú ústredňu,
prostredníctvom ktorej vieme zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov.
Novou BEZPLATNOU službou pre Vás je zasielanie hlásení rozhlasu
prostredníctvom SMS správ. Táto služba je už funkčná a môžete si ju
jednoducho aktivovať v podateľni OcÚ zaslaním požadovaných údajov na adresu
ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk, a vyplnením dotazníka na web stránke obce . My
Vás zaradíme medzi prijímateľov hlásení cez SMS portál.
Po vyhlásení správy v obecnom rozhlase Vám do cca 15 minút príde SMS
správa, v ktorej budete mať zjednodušený prepis správ, ktoré hlásil rozhlas. Čiže,
aj keď nebudete doma v Nižnom Hrušove, budete mať vždy 100 % informácie
o dianí v obci. Aj keď bude fúkať silný vietor alebo je pri Vašom dome veľký
hluk z dopravy, informácie sa k Vám vždy zaručene dostanú.
Pre aktiváciu služby od Vás potrebujeme:
Meno a priezvisko
Ulicu, na ktorej bývate
Mobilné telefónne číslo
Nová ústredňa má ďalšie nové technické možnosti, napríklad slúži na rýchle
zvolávanie dobrovoľných hasičov alebo iných zložiek potrebných na riešenie
krízových situácií v obci. Hlásenia sa už nahrávajú do počítača, každé hlásenie sa
dá naplánovať na presne určený čas aj mimo pracovných hodín obecného úradu.
Ak máte teda požiadavku odvysielať v obecnom rozhlase gratuláciu pre Vašich
blízkych, viete si presne určiť čas a deň kedy ju rozhlas odvysiela a to aj počas
sviatkov a víkendov.
- Ján Fenčák-

Prerušenie distribúcie
elektriny

Východoslovenská
distribučná a. s. oznamuje,
že v termíne 8. december
2016 od 11:00 hod. do 15:00
hod. bude v Obci Nižný
Hrušov prerušená distribúcia
elektriny z dôvodu
plánovaných prác
na zariadení vysokého
napätia na uliciach Hlavná,
Križná, Ondavská

