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„ Nech Božie
požehnanie a radosť zo
života naplní každý Váš
deň, nech Vaše rodiny
nespoznajú v novom
roku 2018 súženie,
starostí a problémy.
Nech Vaše príbytky
navštívi šťastie, láska a
zdravie, ktoré Vás budú
sprevádzať každým
Vaším krokom.“
Gratulujeme
jubilantom
November 2017
Magura Michal 75 r.
Marčáková Anna 70 r.
Albína Barkóciová 70 r.
Helena Dančíková 65 r.
Katarína Špireková 65 r.
Milan Švábik 60 r.
December 2017
Ing. Jozef Svetlík 65 r.
Milan Juras 60 r.
Helena Mošková 60 r.
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Len na účely obce

Čo plánujeme v roku 2018 ?
Dovoľte mi Vás v tomto poslednom tohto ročnom vydaní Hrušovských novín
informovať o plánovaných aktivitách na rok 2018. Začnem kultúrno spoločenským životom,
kde pripravujeme tradičné kultúrne podujatia: ako je marec mesiac knihy, stavanie mája,
deň matiek, deň detí, súťaž vo varení guľášu a futbalový turnaj Sever proti Juhu, dni Anny
Lesznai, pochod po Hrušovských mohylách, mesiac úcty k starším, Mikuláša pre deti i
Vianočnú besiedku či silvestrovskú kapustnicu. Samozrejme, chceme Vás prekvapiť aj
novinkami, a v budúcom roku pripravujeme nové podujatie v Hrušove v spolupráci
s Hornozemplínskym osvetovým strediskom, ktoré predstavíme už v apríli. Ďalšou
novinkou je spojenie Zemplínskej ostrej kosy a folklórnych slávností už koncom mája.
Zaujať a pritiahnuť chceme aj mladých, a preto v letných mesiacoch chceme pripraviť
koncert na letnom pódiu v areáli futbalového ihriska. Aj touto cestou by som Vás chcel
vyzvať, aby ste sa zapojili do prípravy kultúrneho života obce a poslali nám svoje podnety
či už k tradičným podujatiam alebo aj k novým navrhovaným podujatiam. Váš názor nás
zaujíma a naším cieľom je pripraviť pre Vás podujatia, o ktoré máte záujem v modernom
duchu.
Šport, ako tradične, bude v našej obci hlavne o futbale „A družstva“ a „družstva
dorastu“, ktoré majú po jesennej časti výborné výsledky, no rozvíjať chceme aj žiacke
družstvo. Z investičných projektov budeme pokračovať v rekonštrukcii kultúrneho domu.
Začneme s prestavbou priestorov materskej školy, čím rozšírime kapacitu o ďalších 10 detí.
Už v januári sa začne stavba rozšírenia kanalizačnej siete o stoku „B“ a stoku „BA“. Keďže
dokončenie kanalizácie v celej obci je priorita, opäť sme podali žiadosti k získaniu finančnej
podpory pre dokončenie kanalizácie na Hlavnej ulici úsek od Krížnej ulice až po ulicu Kerta
a ulicu Bikač. Po dokončení kanalizácie stoky „B“ a „BA“ pripravujeme komplexnú
opravu miestnych komunikácií Hušták, Ondavská a časti ulice Krížna. Ostatné miestne
komunikácie plánujeme čiastkovo opraviť. Opäť sa chceme uchádzať o finančný príspevok
k zrekonštruovaniu budovy základnej školy, vybudovaniu zberného dvora a vybudovaniu
multifunkčného ihriska, nakoľko práve na takéto projekty pripravuje štát finančnú podporu.
V mesiacoch január – marec očakávame rozhodnutie k výstavbe požiarnej zbrojnice
a rekonštrukcii obecnej studne na ulici Hušták. Zaoberáme sa aj možnosťou výstavby
pamätníka oslobodenia našej obce. Ďalšie veľké a dôležité projekty, ktorých prípravou sa
zaoberáme, opisujeme v ďalších článkoch tohto vydania novín.
Veľmi radi privítame Vaše akékoľvek podnety, ktoré nám môžete zaslať
prostredníctvom komunikačných kanálov, či už elektronicky cez email, FB stránku, web
stránku alebo aj prostredníctvom osobného stretnutia.
-Ján Fenčák, starosta obce1
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Projekty obce
Rekonštrukcia
a rozšírenie
kapacít MŠ v obci Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov získala
nenávratný finančný príspevok
v hodnote 99.225,37 € na realizáciu
projektu rozšírenia kapacity v našej
materskej škole, pričom celková
hodnota projektu je 104.447,76 €
a spoluúčasť obce je 5.222,39 €.
Realizáciou tohto projektu dôjde
k rozšíreniu kapacity v materskej
škole o 10 detí. Termín začatia
stavebných prác bude upresnený po
ukončení verejného obstarávania.

Dedina ako partner

Kamerový systém doplnenie
Obec v decembri 2017 získala
finančné prostriedky v hodnote
15.000,€
na
doplnenie
kamerového systému obce pre
pokrytie
kritických
bodov
k zabezpečeniu ochrany majetku
obce. Doplnením kamerového
systému obec vytvorí podmienky
pre
realizovanie
prevencie
kriminality v našej obci.

Obec získaním titulu Dedina ako
partner
dostala
možnosť
od
spoločnosti
COOP
Jednota
zrealizovať svoj projektový zámer v
hodnote 1.200,- €. Zámerom projektu
je nákup a osadenie prvkov street
work outu v detskom parku Huštáčik.
Chceme
prispieť
k budovaniu
zdravého
životného
štýlu
aj
u dospelých navštevujúcich tento
park. Osadenie ihriska prebehne -Mgr. Emília Bezekováv jarných mesiacoch 2018.
Street work out už naplno prerazil
v zahraničí, kde nie je problém vidieť
Navrhované úpravy zohľadňujú dospelých, napríklad na stacionárnom
požiadavky prevádzkovateľa materskej bicykli v parku.
školy na rozšírenie a zväčšenie
priestorov tried a zlepšenie technického
stavu využívaných priestorov. Zmenou
rozmiestnenia tried a kancelárií sa
dosiahne zvýšenie kapacity materskej
školy a vytvorí sa zázemie pre učiteľky
ale aj nepedagogický personál.
Rozšírenie sa dotkne aj sociálnych
Cestné prepojenie Nižný Hrušov – Naciná Ves ( Lesné )
zariadení pre deti. Súčasťou projektu je
Už v mesiaci október 2017 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie na
aj dodávka nového vybavenia pre MŠ.
úrovni starostov obcí Nižný Hrušov, Lesné a Naciná Ves v Lesnom, na

V súčasnosti je tento projekt vo
fáze
verejného obstarávania
dodávateľa stavebných prác.
-Mgr. Emília Bezeková-

ktorom sa opäť otvorila otázka cestného prepojenia našej obce z ulice
Bikač cez les na cestu smerujúcu k obciam Naciná Ves a Lesné
v Michalovskom okrese. Starostovia dohodli spoločný postup a už
začiatkom roka 2018 otvoria rokovania s Prešovským a Košickým
samosprávnym krajom s cieľom získania podpory pre vybudovanie
nového cestného prepojenia medzi krajmi, okresmi ale hlavne medzi
spomínanými obcami. Týmto cestným prepojením sa vytvoria nové
možnosti pre rozvoj turistiky smerom z Hrušova a Prešovského kraja na
Zemplínsku šíravu, ale nášmu regiónu by to výrazne skrátilo prejazdové
vzdialenosti do Michaloviec, kam dochádza značná časť obyvateľov za
prácou.
Cyklotrasa Nižný Hrušov – Lesné a Nižný Hrušov – Horovce
Ďalším projektom, ktorým sa obec zaoberá je prepojenie centra Nižného
Hrušova a centra obce Lesné cykloturistickým chodníkom. Ešte
v septembri 2016 schválila vláda na výjazdovom rokovaní vlády vo
Vranove n/T akčný plán pre náš okres, v ktorom dostala Obec Nižný
Hrušov schválený regionálny príspevok vo výške 90.000,- € na
budovanie cyklotrasy Ondava (Nižný Hrušov – Lesné: je jedna časť
cyklotrasy). Aktuálne už obec pripravuje projektové podklady a žiadosť
k vyplateniu schváleného regionálneho príspevku, ktorý bude použitý
na vybudovanie cyklotrasy Nižný Hrušov – Lesné a rovnako na začatie
budovania cyklotrasy po ochrannom vale Ondavy smerom do Horoviec.
Tieto projektové zámery chce obec realizovať v roku 2018.
Projekt cestného prepojenia, ako aj vybudovanie cyklotrasy, podporuje
miestna akčná skupina „Duša“ na strane obcí Lesné a Naciná Ves.
-Ján Fenčák, starosta obce2

HRUŠOVSKÉ NOVINY

Informačné zóny v obci
Pri hlavnom vchode na cintoríne bola osadená
informačná tabuľa, kde nájdete základné
informácie ako sú:
povinnosti návštevníkov
pohrebiska, cenník služieb poskytovaných
prevádzkovateľom pohrebiska, priestupky na
úseku
pohrebníctva
a kontakty
na
prevádzkovateľa pohrebiska. V tabuli sa od
nového roka budú zverejňovať aj smútočné
oznámenia.
Na informačnej tabuli, ktorá je umiestnená
v centre obce pri hlavnej ceste, sa zverejňujú:
rôzne povinné zverejňovania (verejné vyhlášky,
dražby, žiadosti o doručenie uznesení povinným),
oznámenia, ktoré sú určené všetkým občanom,
program bohoslužieb a liturgií , rozpis pohotovosti
lekární, a tipy na trávenie voľného času.
Na webovej stránke obce pravidelne každý
týždeň zverejňujeme v sekcii Život v obci - Práce
v obci – rozpis prác, ktoré sú naplánované na
konkrétny týždeň, v sekcii Cirkev - program
bohoslužieb a liturgií, v sekcii Tip na podujatie –
aktuálne kultúrne podujatia v našom regióne,
v sekcii Spoločenská kronika zverejňujeme:
jubilantov, posledné rozlúčky s našimi občanmi,
našich najlepších a novorodencov. Rôzne
novinky, pozvánky, oznámenia sú zverejňované
v Aktualitách.
Znova chceme pripomenúť
možnosť bezplatného odberu SMS správ
z hlásenia obecného rozhlasu. Ak máte záujem
o odber SMS správ, bezplatne Vás zaregistrujeme
v kancelárii
registra
obyvateľstva,
daní
a poplatkov počas stránkových hodín.
-Ing. Adriana Hamášová-

Pracovné stretnutie s občanmi k ceste
Ondavská
Niekomu sa môže zdať, že s ulicou Ondavská sa
nič nedeje. Roky apelácie občanov obce
k vybudovaniu asfaltovej prístupovej cesty
k rodinným domom priniesli v tomto čase svoje
ovocie.
Intenzívne
rokovania
a stretnutia
k príprave asfaltovania cesty vyústili na podnet
starostu obce 22.11.2017 k pracovnému stretnutiu
s vlastníkmi pozemkov na tejto ulici. Výsledkom
rokovaní je aktuálne vysporiadanie vlastníckych
práv, aby sa roku 2018 konečne dostal asfalt aj na
túto ulicu. -Mgr. Emília Bezeková-

Odpadové hospodárstvo obce v skratke
Príchod roku 2017 bol plný očakávaní a samozrejme aj výziev a to
práve vďaka vám a vašej príkladnej separácii odpadu v roku 2016.
Zaviedlo sa mnoho noviniek ako zber jedlých olejov a tukov
a samozrejme aj kovov, ktoré v roku 2017 priniesli svoje prvé
a prekvapivo veľmi pozitívne výsledky.
Ak si priblížime bližšie aj ostatné komodity, tak pri separácii skla
a plastov sa nekonali v porovnaní s minulým rokom žiadne veľké
zmeny. Upozorniť však treba na komunálny odpad, ktorý sa
v porovnaní s minulým rokom rapídne zhoršil (napr. KO Jún 2016 :
2,97 t / Jún 2017: 13,95 t.)
Prosím, nebuďme ľahostajní, myslime na naše životné prostredie
a pokúsme sa pokoriť latku, ktorú sme si v roku 2016 dali tak vysoko.
Prehľad porovnania separácie odpadu za ostatné roky si môžete pozrieť
na webovej stránke obce www.niznyhrusov.sk . -Anna Džubaková-

Odpad 01-11/2017
Papier - 11,52 t
Sklo - 24,2t
Plasty - 23,53t
Kovy - 0,635t
ZKO-155,36t
VOK-38,30t
BIO - 38,8t

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018
Nakoľko od 1.1.2018 bude platiť nový zákon o odpadoch a doteraz
MŽP SR nevydalo štandardy pre zber triedeného odpadu, čím OZV
Envi-pak neodsúhlasilo zberovej spoločnosti Marius Pedersen rozsah
triedeného zberu, zatiaľ nemáme pre rok 2018 spracovaný komplexný
harmonogram zberu odpadov, tak ako tomu bolo po minulé roky. Z
uvedeného dôvodu Vás informujeme iba o zbere odpadov na mesiac
január 2018. Komplexný harmonogram zberu odpadov na celý rok
2018 doručíme do každej domácnosti až po jeho dopracovaní
spoločnosťou Envi -pak a Marius Pedersen.

Zber komunálneho odpadu:
Utorok 2. 1. 2018
Pondelok 15. 1. 2018
Pondelok 29. 1. 2018
Zber elektro-odpadu:
Pondelok 8. 1. 2018
Zber triedeného odpadu:
Pondelok 22. 1. 2018
- Anna Džubaková-

Karta pomoci občana HELP CARD
Prílohou decembrové vydania Hrušovských novín je
aktualizovaná KARTA POMOCI OBČANA, kde
nájdete všetky aktuálne dôležité telefónne čísla,
potrebné pre Vašu domácnosť.
3
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Kanalizačná stoka „B“ a „BA“
Rozšírenie kanalizačnej siete
v obci bude pokračovať už
v januári 2018. Obec sa dohodla
na financovaní kanalizačnej siete
stoky „ B“ ktorá vedie cez
záhrady od Pneuservisu na
Krížnej ulici, až k nehnuteľnosti
rodiny Sotákovej, kde bude
pokračovať popod štátnu cestu
smerom k
nehnuteľnosti
r. Šandrejovej, kde bude
ukončená.
Stoka
„BA“
zabezpečí
dokončenie napojenia
ulice
Huštak. Materiál k začiatku
týchto prác je už dovezený
a uskladnený v spodnej časti
ulice Huštak. Stavebné práce
začnú
v januári
2018,
samozrejme
s ohľadom
na
počasie.
Dotknuté domácnosti dostanú
pred začatím prác informačný
list s podrobnosťami realizácie.
Projektové
náklady
na
vybudovanie stoky „B“ ,
čerpacej stanice a stoky „BA“ sú
v objeme 379.314,56 €.
Po dokončení kanalizačnej stoky
„BA“ plánujeme opraviť asfalt
na celej ulici Huštak.
-Ján Fenčák, starosta obce

Plne vybavený zberný dvor – projekt v roku 2018
Obec Nižný Hrušov sa opäť bude v roku 2018 uchádzať o vybudovanie zberného dvora.
Na základe skúseností po vybudovaní a sprevádzkovaní zberného miesta na stavebný
a biologický odpad chceme občanom priniesť plnohodnotný zberný dvor a služby spojené
s likvidáciou odpadov. V decembri 2017 bola zverejnená výzva pre menej rozvinuté okresy,
kam patrí aj Vranov n/T a teda aj naša obec, kde môžeme požiadať o nenávratný finančný
príspevok (NFP) k vybudovaniu zberného dvora. Projekt sa v týchto dňoch intenzívne
pripravuje, aby sme stihli podať žiadosť do uzávierky prvého kola, t.j. do 15.4.2018.
V projekte plánujeme vybudovanie zberného dvora pri objekte súčasnej čističky
odpadových vôd (ČOV). Vybavenie zberného dvora bude tvoriť budova, v ktorej budú
vytvorené pracovné podmienky pre obsluhu ( kancelária, šatňa, sklad a sociálne zázemie),
garáž pre obslužnú techniku, mostová váha a kontajnery, prostredníctvom ktorých
zabezpečíme odvoz a likvidáciu odpadov. Navrhované strojové vybavenie zberného dvora
zabezpečí traktor s návesovou vlečkou, ktorej súčasťou bude aj zdvíhacie zariadenie na
kontajnery. Ďalším prídavným vybavením budú zariadenia na likvidáciu biologického odpadu
a údržbu verejnej zelene. Vybavenie zberného dvora by sme chceli doplniť aj o ďalšiu
techniku ako je nakladač, drvič stavebného odpadu, štiepkovacie zariadenie, kosačka
zavesená na ramene potrebná k údržbe priekop v intraviláne a extraviláne obce, a preto
aktuálne overujeme oprávnenosť tohto vybavenia pre tento projekt. Ak uspejeme v tejto
žiadosti o NFP, tak sa nám podarí výrazne zlepšiť podmienky pre triedený zber odpadov,
likvidáciu a zber stavebného odpadu, likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý
aktuálne tvorí najväčší objem odpadov v našej obci.
- Ján Fenčák , starosta obce -

Mikuláš pre deti v Nižnom Hrušove
Obec ako odmenu pre všetky dobré deti z Nižného Hrušova pripravila
predstavenie „kúzelného Mikuláša“. Deti prišiel zabaviť kúzelník Sranda
banda. Deti v závere vystúpenia prišiel odmeniť Mikuláš s dvomi anjelmi
a dvomi čertíkmi, ale keďže v Hrušove sme mali aj tento rok iba poslušné
deti, Mikuláš s pomocníkmi deťom rozdali balíčky plné sladkých, ale aj
zdravých maškŕt. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým
partnerom podujatia :
Čokoládovňa
EVA,
MONT
KOMPLEX
Juraj
Jurek,
ELEKTROMONTÁŽE Ján Králik, POTRAVINY Miloš Barkóci, PUBLI
– CITY reklamná agentúra, DMJ Market, s.r.o., AGROMIX Sedliská,
NEALKO ORAVAN, ALDA Vranov, TESCO hypermarket Vranov,
ASTERA s.r.o. Trenčín a obecnej firme CATERING HRUŠKA.
- redakcia-

-

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 30.10.2017 sa konalo 20. riadne zasadnutie OZ, prerokované a schválené bolo:
-OZ schvaľuje : Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností investora č. 1697/325/2016/IÚ na stavbe
„Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov“ z cedenta Obec Nižný Hrušov na cesionára Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice; - pripojenie obce Poša na kanalizačnú sieť v katastri obce Nižný Hrušov; návrh podania žiadosti o NFP k rozšíreniu kanalizačnej siete pre rok 2018 z Environmentálneho fondu; - návrh
podania žiadosti o NFP k obnove obecnej studne na ulici Hušták z programu Obnova dediny pre rok 2018; návrh plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy v Nižnom Hrušove pre školský rok 2017/2018; návrh plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy v Nižnom Hrušove pre školský rok 2017/2018; - OZ
neschvaľuje: žiadosť p. M. Marčáka o odpredaj/nájom časti pozemku vzhľadom na nesúlad s územným
plánom obce Nižný Hrušov; - OZ schvaľuje žiadosť p. Cinovej o rozšírenie hlavnej plynofikačnej siete podľa
predloženého návrhu a zároveň poveruje starostu k príprave projektovej dokumentácie k vyčísleniu celkových
nákladov na projekt; - prevod pozemku parcela č. C-KN 115/1, LV č. 894 p. Jánovi Králikovi;
- OZ neschvaľuje kúpu altánku spoločnosti Bukóza Holding, a.s. v hodnote 4.000,-€; - OZ poveruje starostu
obce k osloveniu bánk na získanie ponúk k preklenovaciemu úveru na projekty ÚP a NFP Zníženie
energetickej náročnosti obecných budov; - OZ schvaľuje presun hranice Námestie Jána Pavla II. až po
križovatku na ulicu Cintorínska a ulicu Bikáč – t. j. po č. d. 34 vrátane; - premenovanie ulice Konec na ulicu
Hlavná.
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