Krása, radosť, úžitok

Jeseň – ročné obdobie, ktoré nám prináša
nielen krásu prírody, ale aj úžitok zo
záhrady. Z tohto všetkého máme my ľudia
radosť už odjakživa. V tomto duchu sa
niesla aj výstava ovocia a zeleniny, ktorá sa
konala v dňoch 16. – 18. októbra pod
záštitou našich občanov Jednoty dôchodcov
Slovenska, Hornozemplínskeho osvetového
strediska a obce Nižný Hrušov.
Výstava sa začala v piatok, kde predseda
JDS, pán Barkóci, predniesol príhovor
a vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa do
výstavy zapojili. Už pri vchode každého
privítal slamený panák. Medzi prvých
návštevníkov patrili deti MŠ a žiaci ZŠ. Aj
oni sa prezentovali svojimi výrobkami.

Na výstave ste mohli vidieť produkty zo
záhrad našich spoluobčanov. Boli to
ozajstné unikáty a všetky vynikali svojou
dokonalosťou, ale niektoré aj tvarom
a veľkosťou. Okrem čerstvého ovocia,
zeleniny, kvetov boli vystavované aj
výrobky z týchto produktov – rôzne
zaváraniny, džemy, medy, vína a aj
destiláty. Mohli ste zhliadnuť všetko, čo je
potrebné k včelárstvu, poľovnícke trofeje
s krátkym popisom a aj živé vtáčiky.
Hlavným sobotňajším programom bola
ochutnávka. Degustovať ste mohli rôzne
nátierky, zaváraniny, medy, pečený čaj,
bowle, destiláty a vína. Počas degustácie
ste si mohli pozrieť prezentácie
o záhradníctve, včelárstve a poľovníctve.

V nedeľu sme si uctili našich starších
spoluobčanov, lebo október je mesiacom
úcty k starším. V programe už tradične
vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, ženské duo p. Dupaľová, p. Chromuľáková, manželia
Jurovčákovi, MSS Hrušovčan. Hlavným
hosťom bol FS Bystrančan. Okrem
programu bolo pre seniorov pripravené
občerstvenie a darček.
Ukončením programu sa skončila aj
výstava. Tento víkend bol pre všetkých
plný vizuálnych a chuťových zážitkov.
Verím, že nám matka príroda aj na budúci
rok dopraje krásnu a bohatú úrodu, aby
sme sa mohli opäť stretnúť.
Bc. Lucia Šürü

Naše gazdinky si zasúťažili o najlepší
jablkový koláč. Súťaže sa zúčastnilo 15
súťažiacich. Výherkyňou sa stala pani
Milena Janičová. Recept zverejňujeme na
poslednej strane.

Obec vytvára na trhu práce nové pracovné miesta

V rámci aktívnych opatrení na trhu práce sú rôznymi formami poskytované príspevky zo strany ÚPSVaR v zmysle Zákona o službách
zamestnanosti. V našej obci sme takto zamestnali v rámci §50j na obdobie 01.01. - 30.09.2015 jedného dlhodobo nezamestnaného
uchádzača o zamestnanie (ďalej len UoZ) a na obdobie 01.06.2015 - 29.2.2016 sme vytvorili 3 takéto pracovné miesta. V zmysle tohto
§50j je príspevok z ÚPSVaR 80% z celkových mzdových nákladov (ďalej len CMzN) a 20% je nákladom obce. V zmysle §54 obec
vytvorila ďalšie 3 pracovné miesta z radov UoZ a to 2 v období 01.04. - 30.09.2015 a 1 pracovné miesto v období 01.05. - 30.09.2015.
Príspevok zo strany ÚPSVaR na takto vytvorené pracovné miesto bolo 95% CMzN. V rámci výzvy IA MPSVaR SR sme na základe
žiadosti získali príspevok na 3 pracovné miesta na skrátené úväzky z radov matiek s deťmi do 10 rokov. Príspevok na takto vytvorené
pracovné miesto predstavuje 90% z CMzN v období 01.5. - 31.10.2015. Na obdobie 22.10.2015 - 30.04.2016 nám bol schválený
príspevok na vytvorenie 9 pracovných miest s príspevkom z ÚPSVaR vo výške 95 % CMzN. Všetky tieto vytvorené pracovné miesta
podliehajú prísnym kritériám schvaľovania v zmysle Zákona o službách zamestnanosti, preto nie každý UoZ vedený v evidencii úradu
práce je vhodný kandidát na obsadenie vytvoreného pracovného miesta. Je vhodné spomenúť, že sme od začiatku roka 2015 postupne
vytvorili na dobu určitú 19 pracovných miest a veríme, že toto číslo nie je ešte konečné.
Hlavnou myšlienkou príspevku na aktivačnú činnosť (§52) je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného
občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. V rámci tohto §52 máme zaradených 3 UoZ na obdobie 01.08.2015 - 31.01.2016.
V tomto prípade je príspevok pre obec max. do 7% CCP a je možné ho použiť na nákup pracovného náradia a nástrojov, ochranných
pracovných pomôcok a ich úrazové poistenie. Na obdobie 01.11.2015 - 30.04.2015 nám bol schválený finančný príspevok pre 2 UoZ
zaradené v rámci §52 a formou dobrovoľníckej služby, kde je finančný príspevok pre obec poskytnutý na ochranné pracovné prostriedky.
V zmysle §12 Zákona o službách zamestnanosti máme zaradených 8 UoZ na obdobie 01.08.2015 - 31.01.2016. Podmienkou ich
zaradenia je poberanie dávky v hmotnej núdzi a samozrejme záujem zo strany samotného UoZ o výkon tejto činnosti pre obec. V tomto
prípade nie sú obci poskytované finančné príspevky, ale zaradenému UoZ je zo strany ÚPSVaR poskytnutý aktivačný príspevok k dávke
v hmotnej núdzi. Od 01.07.2014 je v platnosti v zmysle §10 Zákona o službách zamestnanosti, povinnosť UoZ , ktorý poberá dávku
v hmotnej núdzi, odpracovať pre obec 32 hodín mesačne. Počty takto zaradených UoZ reguluje samotný ÚPSVaR Vranov n. T. (v
10/2015 - 6 UoZ).
Je namieste konštatovanie, že aj prostredníctvom takejto pomoci zo strany štátu môžu obce realizovať rôzne projekty v mnohých
oblastiach verejného života obce a zabezpečovať udržiavanie verejných priestranstiev, obecných budov i miestnych komunikácií.
Marta Žolnová
KOVY– železné obaly (konzervy - opláchnuté,
vrchnáky z fliaš, uzávery zo zaváraním), hliníkové
obaly ( plechovky po alko a nealko, vrchnáky
z jogurtov - opláchnuté, smotany, vrchnáky z masla,
alobal, fólia z čokolád)
SKLO – číre sklo, farebné sklo
PAPIER – kartón (krabice, preložky, krabičky po
liekoch, dezertoch, čokolád), tlačovina (noviny, letáky,
pokladničné bloky, zošity, kanc. papier)
PLASTY – Pet fľaše, drogéria (obaly od aviváži, po
tekutých mydlách, saponátoch) fólie (číra hrubá a streč,
farebná hrubá a streč), kelímky (po jogurtoch, po
maslách, po smotanách), PP fólie (obaly po
cestovinách, po balenom chlebe, po keksoch, po
sladkostiach), PP tvrdé obaly ( plastové obaly po
kečupoch, plastové obaly po horčici) TETRAPACK
( v osobitných vreci pri plastoch – obaly po mlieku,
džúsoch, smotane sladkej)

Z rokovania obecného zastupiteľstva

AKTUALITY

Dňa 22.09.2015 sa Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove stretlo na 7. riadnom
zasadnutí, kde sa prejednávali a schválili tieto uznesenia:
Schválenie čerpania rezervného fondu v roku 2015 na spoluúčasť k projektu: a)Sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nižný Hrušov vo výške 5.215,- €,
b)čerpania rezervného fondu v roku 2015 na spoluúčasť k projektu Budovania
a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce – rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Nižný Hrušov vo výške 13.315,- € a návrh zmeny rozpočtu – celkový
rozpočet obce po 2. zmene zostáva vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume
509.161,- €, schválenie odpredaja prebytočného majetku Lady Nivy na náhradné diely
v cene min. 312,- € verejnou dražbou a schválenie použitia finančných prostriedkov
z rozpočtu obce vo výške 700,- € na zakúpenie stromčekov živého plota do parku
Hušták.
OZ súhlasilo s odpredajom pozemku na parcele C131, LV 894 p. Čačkovi po stanovení
ceny znalcom, s tým, že záujemca zaplatí cenu stanovenú podľa znalca a vypracovanie
znaleckého posudku.
OZ poveruje Obecný úrad k informovaniu poisťovne, k vydaniu jasného stanoviska
poistnej udalosti požiaru kaštieľa (19.01.2015) do 30.09.2015, a k doloženiu výpočtov
likvidácie škody.
OZ informuje o ďalších možných škodách, z dôvodu neplnenia poistnej udalosti, ktoré
si obec bude následne vymáhať.
Ing. Adriana Hamášová

Hlásenie v obecnom rozhlase.....
Po viacerých podnetoch od občanov, sme sa
rozhodli upraviť a zjednotiť časy hlásenia
obecného rozhlasu. Komerčné hlásenia od
predajcov budú hlásené tak ako doteraz podľa
požiadavky predajcov. Plánované hlásenia
obce budú hlásené denne v časoch 11:30 –
12:00 hod a 15:00 – 15:30 hod. V stredu budú
plánované
hlásenia
komunikované
v poobedňajšom čase až v podvečer od 16:30
– 17:00 hod. Pripomíname, že občania môžu
využiť službu Hráme jubilantom (2,-€). Táto
služba je dostupná počas pracovného týždňa.
Takto chceme zlepšiť Vašu informovanosť
o dianí v obci.

Informácia o vývoji odpadu za
september:
Odpad v tónach

VKK kont.
4,88t
Komunál
13,26t
Plasty
1,5t
Papier
1,4t

Autor: Ing. Adriana Hamašová

Sklo 2,5t

Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov týmto oznamuje všetkým vlastníkom
poľnohospodárskej pôdy, že v posledných dňoch sa k nám dostali informácie, že vlastníci
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v prenájme v Poľnohospodárskom družstve Nižný Hrušov,
boli oslovení spoločnosťou AGROVES s.r.o. Zalužice a Poľnofarm s.r.o. Malý Ruskov so
žiadosťou a návrhom na uzavretie novej nájomnej zmluvy na tie isté pozemky, ktoré má
v nájme naše poľnohospodárske družstvo. Jedná sa o poľnohospodárske pozemky v k.ú.
Rakovec nad Ondavou a k.ú. Nižný Hrušov.
Ako nájomca pozemkov považujeme za pozemkov tomuto nájomcovi oznámili, že
potrebné a nevyhnutné oboznámiť vlastníkov pozemky ste písomnou nájomnou zmluvou
poľnohospodárskych pozemkov s tým, že bez prenajali Poľnohospodárskemu družstvu
ukončenia doterajšieho nájomného vzťahu Nižný Hrušov.
s naším poľnohospodárskym družstvom nie je
V prípade akýchkoľvek nejasností Vás
možné uzavrieť ďalšiu platnú nájomnú zmluvu. žiadame o overenie nájomného vzťahu na
Duplicitný nájom by viedol k vzniku právnych našom poľnohospodárskom družstve, kde
sporov medzi nájomcami a prenajímateľom Vám bude poskytnutá ústretovosť pri
o náhradu škody, ktorá vznikla tým, že tie isté kontrole uzavretých nájomných zmlúv,
pozemky boli prenajaté dvom nájomcom a len poprípade špecifikácií jednotlivých parciel.
jeden z nich mal z nájmu úžitok.
Na doplnenie uvádzame, že naše
Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov poľnohospodárske družstvo, ako prvé
ako doterajší nájomca poľnohospodárskych v regióne upravilo výšku nájmu na
pozemkov má aj naďalej záujem na týchto dvojnásobok
zákonného
minima
pozemkoch vykonávať poľnohospodársku a v najbližšej budúcnosti bude výškou
výrobu, preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby nájmu na dvojnásobok zákonného minima
ste v prípade oslovenia inou spoločnosťou a v najbližšej budúcnosti bude výškou
alebo osobou o prenájom poľnohospodárskych nájmu konkurovať iným spoločnostiam,
prípadne jednotlivcom.
PD Nižný Hrušov

Výmena verejného osvetlenia
V mesiaci september prebehlo
verejné obstarávanie, ktoré
vyhrala firma Antoš Elektro
z Vranova
nad
Topľou.
Výmena verejného osvetlenia
bude prebiehať od druhej
polovice novembra cca 3
týždne.
Klimatizácia v Dome smútku
V októbri bola v Dome smútku
nainštalovaná
klimatizácia
s topením v jednom, ktorá slúži
v lete na schladenie a v zime
na vyhrievanie priestorov
v Dome smútku. Rozlúčka s
blízkymi môže byť aspoň touto
formou komfortnejšia.
Úprava cintorína
V
priestoroch
cintorína
v sektore „A“, (za Domom
smútku) nastala zmena. V tejto
časti cintorína bol osadený
jednotný betónový chodník,
aby sa tak zjednotil vzhľad
novej časti cintorína pod
Domom smútku – sektor „A“.
Detský park na ulici Hušták
Dokončovacie
práce
na
detskom
ihrisku
finišujú.
V najbližších dňoch budú
v parku osadené lavičky z
guľatiny a zatiaľ posledný
prvok - Besiedka bude
postavená až v
jarných
mesiacoch. Na výsadbe sa
podieľala
brigáda
zo
spoločnosti Tesco Vranov
a zamestnanci OcÚ. Deti sa na
detskom ihrisku môžu hrať.
Projekt finančne podporila
nadácia Tesco.
Sanácia čiernych skládok
Rozhodnutím ministra ŽP bola
obci Nižný Hrušov pridelená
finančná
dotácia
s environmentálneho fondu vo
výške
99. 085,€
so
spoluúčasťou obce 5.215,- €.
Projekt
je
v štádiu
dokončovania prípravy zmluvy
s Envirofondom. Verejným
obstarávaním bola vybraná
spoločnosť PlasticPeople, ktorá
bude postupne realizovať
sanáciu 8 skládok s nezákonne
uloženým odpadom a následnú
rekultiváciu vyčistených miest.
Celý proces sanácie skládok by
mal byť ukončený do konca
novembra 2015.
Zmena prevádzkových hodín
na zbernom mieste
Od 26.10.2015 upravujeme
prevádzkové hodiny od 7.30
hod do 15.30 hod.
Ing. Adriana Hamašová

