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Pre voľby do VÚC sú v obci vytvorené dve okrskové voleb-
né komisie. Volebné miestnosti budú pripravené v kultúrnom 
dome.

I. volebný okrsok - voliči ulíc: Sládkovičova, Štúrova, Rovná, 
SNP. Volebná miestnosť: sobášna miestnosť. Zloženie volebnej 
okrskovej komisie: predseda – Jozef Ivan,  (Smer-SD, HZD,SNS); 
podpredseda – Magdaléna Vallušová  (KDH, SDKÚ, DS); členo-
via – Juraj Valluš (ANO), Ladislav Kedžuch (Slobodné Fórum), 
Mária Ovšaniková (ĽS-HZDS, KSS, Strana zelených, Zjednote-
ná SNS, Pravá SNS, ĽB). Zapisovateľ: Mariana Kopáčová.

II. volebný okrsok – voliči ulíc: Hviezdoslavova, Mlynská, 
Školská, Budovateľská, M.R. Štefánika, Víťazstva, Družstevná, 
Dubina, Hranovnické Pleso. Volebná miestnosť: veľká zasadač-
ka. Zloženie volebnej okrskovej komisie: predseda – Martin Ma-
latin, (KDH, SDKÚ, DS); podpredseda Zuzana Liptajová (ĽS-
-HZDS, KSS, Strana zelených, Zjednotená SNS, Pravá SNS, ĽB); 
členovia – Marta Kedžuchová (Slobodné fórum), Alena Sabová 
(ANO), Margita Ivanová (koalícia Smer-SD, HZD, SNS). 

Zapisovateľ: Mária Vallušová.

Technicko organizačné zabezpečenie volieb

Posledná novembrová so-
bota tohto roku bude dňom 
volieb predsedu a poslancov 
Prešovského samosprávneho 
kraja /PSK/. Prieskumy verej-
nej mienky naznačujú veľmi 
nízku účasť. Jedným z dôvo-
dov predpokladanej účasti 
je, že občania ani po štyroch 
rokoch nevedia, čo je to regi-
onálna 
s a m o -
správa, 
aký účel plní a aké má kom-
petencie.

V mojom krátkom príspevku 
sa nedajú rozviesť podrobne 
všetky činnosti. Regionálna 
samospráva má však dominu-
júce funkcie v priamom vply-
ve na kvalitu každodenného 
života aj občanov našej obce 
v oblasti školstva, zdravotníc-
tva, kultúry, sociálneho zabez-
pečenia, regionálneho rozvoja, 
správy ciest, schvaľovaní ces-
tovných poriadkov SAD.

V rámci fiškálnej decentrali-
zácie regionálna samospráva 
už v tomto roku hospodári 
s vlastnými príjmami, ktoré 
pozostávajú z pomernej časti 
daní z príjmov FO, z dane mo-
torových vozidiel, z predaja 
a prenájmu majetku v správe 
PSK. Na prenesený výkon štát-
nej správy v oblasti všetkých 
druhov a typov stredných škôl 
dostáva PSK štátnu dotáciu.

Vlastné príjmy sú určené na 
financovanie regionálneho 
školstva ako sú školy v príro-

de, domovy mládeže, školské 
jedálne, majetky a školské lesy. 
V oblasti dopravy sú vyčlene-
né finančné prostriedky na vy-
rovnanie strát vo verejnom zá-
ujme. Financuje sa aj sociálne 
zabezpečenie, kultúra a správa 
ciest. Rozpočet Prešovského 
samosprávneho kraja na rok 

2 0 0 5 
p r e d -
s t a -

vuje 3,5 miliardy korún. 
O rozdelení týchto finančných 
prostriedkov rozhodujú na 
zasadnutiach zastupiteľstva 
poslanci VÚC.

R EGION Á L N E  VOĽBY

PREDLOŽENIE SÚPISU 
HYDINY

V rámci opatrení na za-
bránenie šírenia nákazlivej 
choroby – aviárnej influen-
zy  (vtáčej chrípky), ktorá 
predstavuje vážne nebez-
pečenstvo pre zdravie zvie-
rat a ľudí, v zmysle žiados-
ti Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy v 
Poprade o poskytnutie 
súčinnosti, Obecný úrad v 
Hranovnici požaduje od 
drobnochovateľov pred-
loženie súpisu hydiny do 
31.12.2005, u p. Viery Ga-
janovej.

(dokončenie na str. 2)

  Kandidáti na poslancov a na predsedu VÚC za KDH s predsedom 
parlamentu JUDr. P. Hrušovským (druhý zľava).

(dokončenie na str. 2)

V úvode dvadsiateho ôsme-
ho zasadnutia  obecného za-
stupiteľstva, ktoré sa konalo 14. 
októbra, vystúpil Ing. Ondrej 
Korenko, riaditeľ spoloč-
nosti firmy Brantner Poprad. 
Oboznámil prítomných s čin-
nosťou spoločnosti, ktorá aj 
v našej obci vykonáva separo-
vaný zber komunálneho odpa-
du ako aj zber nebezpečného 
odpadu. Ponúkol rozšírenie 
služieb, a to o zber a odvoz 

komunálneho odpadu, ktorý 
si obec doposiaľ vykonáva 
vlastným vozidlom. V rámci 
tejto služby spoločnosť po-
núka aj prenájom plastových 
zberných nádob na kolieskach, 
pričom staré plechové nádo-
by by od občanov odkúpila. 
Cena prenájmu plastovej ná-
doby by činila 155,- Sk/rok.  
V prípade, že obec navrhnutú 
ponuku prĳme, spoločnosť je 
ochotná odkúpiť aj motoro-
vé vozidlo. Riaditeľ spoloč-
nosti ďalej uviedol, že firma 
plánuje v rámci separované-
ho zberu rozšíriť sortiment 
o zber čiernej a bielej techniky. 
OZ vytvorilo komisiu v zlo-
žení František Šavel, Elemír 
Chovan, Bc. Anna Dicová, kto-
rá prehodnotí ponuku a pred-
loží stanovisko. 

Odsúhlasené bolo, (jeden 
poslanec sa  zdržal hlasova-
nia), uvoľnenie finančných 
prostriedkov vo výške 250 000,- 
Sk  na spracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
a vydanie stavebného povole-
nia stavby „Prístavba telocvič-
ne pre základnú školu“.






SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Novorodenci v Hranovnici:

Blahoželáme jubilantom:

Svoje významné životné jubileá 
oslávili títo naši spoluobčania:

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:
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Pekný úspech vo futbale v súťažnom 
ročníku 2005-2006 dosiahli naši doras-
tenci, ktorí hrajú IV. ligu v skupine F 
a stali sa jesennými víťazmi. Výkony 
družstva v jesennej časti a samotnú 
situáciu zhodnotil tréner družstva Ján 
Kušnierik takto: „Pred sezónou bolo 
cieľom predovšetkým hrať dobrý 
futbal a hlavne mladých ľudí viesť 
ako po futbalovej stránke tak aj po 
výchovnej stránke. Tiež pestovať 
u nich vzťah ku kolektívu a dob-
rej reprezentácii klubu.“
V jednotlivých zápasoch sa 
prejavil kolektívny duch družstva, 
kde vo väčšine stretnutí hráči dokáza-
li vydať zo seba maximum hráčskych 
a morálno - vôľových  vlastností. Sa-
mozrejme sa to nedalo bez morálky 
a disciplíny, ktoré boli preferované 
nielen v jednotlivých zápasoch, ale aj 
v tréningoch.
Výkony družstva v súťaži ovplyvnil 
hneď prvý zápas, keď po víťazstve 8:1 
v Jakubanoch sa hráči presvedčili, že 
jednak herne a rovnako aj po fyzickej 
stránke sú dobre pripravení. Aj keď 
prišla prehra na domácom ihrisku s Vr-
bovom, kolektív sa dokázal ešte viac 
stmeliť a hlavne na ihriskách súperov 
predviedol vynikajúcu hru. Dôkazom 
sú výsledky v Podolínci, aj napriek 
prehre 1:2, ďalej v Ľubici, Spišskom 
Štvrtku, Spišskom Bystrom.
Záver sezóny bol troška rozpačitý, 

hlavne z vedomia, že sa bojuje o prvé 
miesto v tabuľke. Došlo k podceneniu 
družstiev z dolnej polovice tabuľky. 
Je len samozrejmé, že ťažko je udržať 
družstvo s pomerne úzkym kádrom 
v optimálnej forme počas celej jesene. 
Výpadky tam zákonite musia byť. Ko-
nečná tabuľ-
ka po dva-
nástom kole 
však svedčí 
o dobrej prá-
ci v klube. 
O tento pek-
ný úspech 
hranovnické-
ho futbalu sa 
zaslúžil tento 
káder hráčov: 
Martin Lip-
ták, František 
Lipták, Mi-
kuláš Husár, 
Lukáš Broš, 
Ján Pospišil, 
Matej Liptaj, 

Gratulujeme k úspechu...
Milan Pavličko, Peter Bednár, Tomáš 
Pružinský, František Pružinský, Mari-
án Petruľa, Marek Šidlovský, Michal 
Antolik, Tomáš Mičko. Oporami v zá-
pasoch boli Martin Lipták, Tomáš Mič-
ko, Ján Pospišil, Lukáš Broš, Mikuláš 

Husár. Najlepšími strelcami: Lukáš 
Broš, Marián Petruľa, František 

Pružinský. 
Na jesennej hodnotiacej 

schôdzi prezident futbalového 
klubu Marco Climatech,Stani-
slav Palguta, za tento úspech 

poďakoval nielen samotným 
hráčom, ale aj trénerovi Jánovi 

Kušnierikovi a vedúcemu družstva Já-
novi Pospišilovi. Ďalej uviedol, že na 
mužstve sa odzrkadlila aj dobrá práca 
Mariána Kolbu, ktorý toto družstvo 
trénoval v jarnej časti 2004-2005 a vie-
dol aj letnú prípravu.
Futbalový súťažný ročník 2005-2006 

pokračuje jarnou časťou. Svoje záme-
ry v jarnej časti tréner uviedol takto: 

„V odvete máme všetkých súperov z hor-
nej polovice tabuľky doma. Po kvalitnej 
zimnej príprave (začína koncom januára 
2006), vhodnom doplnení kádra je určitý 
predpoklad v dobrých výkonoch pokračo-
vať. Snaha kolektívu, ale aj vedenia je, aby 
umiestnenie na konci súťažného ročníka 
bolo na rovnakej priečke, a tým urobilo 
radosť fanúšikom a hlavne zviditeľnilo fut-
balový klub Marco Climatech a našu obec 
Hranovnica vo vyššej súťaži.“ 
Kolektív však nesmie zaspať na jesen-

ných vavrínov. Hráči musia k ponúka-
nej možnosti pristupovať zodpovedne 
a svojimi výkonmi presvedčiť, že cieľ 
po jesennej časti, hrať vyššiu súťaž 
v novom ročníku 2006 - 2007, je reálny.

- imb -

Tobias Faith, Sládkovičova 453
Milan Horváth, Mlynská 225
Patrik Horváth, Mlynská 234
Martin Pačan, Mlynská 226
Dávid Lukáš Petruľa, Družstevná 564
Martin Pačan, SNP 217
Sebastián Husár, Štúrova 484
Patrik Pokoš, Hviezdoslavova 251
Karolína Pačanova, Mlynská 243
Veronika Čonková, Mlynská 236
Dominika Ščuková, SNP 178
Sofia Mornárova, Sládkovičova 443
Natália Čonková, SNP 200

50 rokov
Ladislav Juráček, Sládkovičova 452
Mária Antolíková, Sládkovičova 407
Janka Slavkovská, Družstevná 393
Anna Ciošová, SNP 170
Želmíra Štolcová, Sládkovičova 422
Margita Čonková, Hviezdoslavova 256
PharmDr. Alena Kocúrová, 
Hviezdoslavova 563

60 rokov
Mária Šmelková, SNP 99

70 rokov
Oľga Pekarčíková, Víťazstva 376
Michal Skokan, Víťazstva 388

75 rokov
Elena Uhrinová, Družstevná 395

80 rokov
Emil Mišaga, SNP 161

85 rokov
Mária Husárová, SNP 92
Zuzana Liptajová, Sládkovičova 421

29. septembra Katarínu Skavkovskú, 
vo veku 85 rokov
6. októbra Annu Liptajovú, vo veku 
89 rokov
17. októbra Martina Maličkého,  vo 
veku 75 rokov
25. októbra Jána Šarišského, vo veku 
58 rokov



Program 
kina 

OSVETA 

November

18.11.2005 (piatok) o 19.45
Sametoví vrazi
(ČR – 2004) kriminálna drá-
ma
Režisér vo filmovej podobe
rozkrýva motivácie aktérov 
rozsiahlej trestnej činnos-
ti, ich súkromie a previa-
zanosť so spoločenskými 
štruktúrami. MP 12

25.11.2005 (piatok) o 19.45
Charlie a továreň na čoko-
ládu
(USA – 2005) český dabing, 
fantastická dobrodružná 
komédia
Charlie vyhrá s ďalšími 
deťmi cestu do fantastickej 
čokoládovej továrne. Film 
je nakrútený podľa slávnej 
rovnomennej knihy Ronal-
da Dahla.  MP

December

2.12.2005 (piatok) o 19.45 
Ostrov
(USA - 2005) sci-fi thriller
Ostrov je údajne posledný 
kúsok nekontaminované-
ho územia na Zemi. Lin-
coln Six však zistí, že on aj 
ostatné tvory sú len ľudské 
klony chované na náhrad-
né diely pre svoje ľudské 
originály. So svojou priateľ-
kou sa preto snažia čo naj-
skôr ujsť.
MP 12

9.12.2005 (piatok) o 19.45
Fantastic four
(USA  - 2005) sci-fi
Tento komix patrí spoločne 
so Spider-Manom a XMen 
k titulom, ktoré dokázali 
osloviť niekoľko generácií 
fanúšikov.
MP

16.12.2005 (piatok) o 19.45
Walace & Grommit
(USA – 2005) animovaná 
komédia od tvorcov Slepa-
čieho úletu. MP

Jednotné vstupné 25,- Sk
Zmena programu vyhrade-

ná!

Netradične, ale veľmi sláv-
nostne, pochodom členov 
poľovníckeho združenia 
Smrekovica a Dubina, za 
zvuku poľovníckych trubiek 
sa v tretiu októbrovú nedeľu 
začala svätá omša v rímsko-
katolíckom kostole, ktorú slú-
žil vdp. Pavol Adamčiak. Čle-
novia poľovníckych združení 
Hornádskej doliny si najskôr 
svätou omšou uctili patróna 
poľovníkov svätého Huberta 
a po skončení omše pred kos-
tolom mohli občania vidieť 
krásny poľovnícky obrad, vý-
rad obetného daru spojený s 
pasovaním najmladšieho po-
ľovníka Petra Olejára. Pekná 
myšlienka predsedov združe-
ní Tibora Palgutu a  Martina 
Martinku sa zrealizovala v tú-
to nedeľu v rámci slávnosti sv. 
Huberta.

Poľovníctvo to však nie je 
iba oslava, predstava honos-
nej zábavy na konci ktorej 

poľovník zavesí na stenu pa-
rohy uštvanej, skolenej zveri, 
vidina úspešných poľovačiek, 
bohatých zbierok parožia, 
ktorými sa môžu chváliť. Po-
ľovníctvo je predovšetkým 
starostlivosť o zvieratá, 
schopnosť pomôcť priateľovi 
v núdzi a vedieť nechať ujsť aj 
sto krásnych jeleňov, kým si 
poľovník nie je istý, že mieri 

na zver, nie na nočného tulá-
ka. Táto záľuba obnáša ťažkú, 
namáhavú prácu chovu a sta-
rostlivosť o lesnú zver po celý 
rok. Dôležitá je ich úloha aj 
pri ochrane prírody. 
Aj takéto podujatie, aké bolo 

v túto nedeľu, prispeje k zvý-
šenému záujmu mladých 
o prácu v prírode. Podporí 
rozšírenie členskej základne 
združení, ktoré to veľmi po-
trebujú. 

Slávnosť sv. Huberta v Hranovnici

V druhom novembrovom 
dni bola naša obec poctená 
vzácnou návštevou. Zavítal 
k nám Dr. Pavol Vitko, rodák 
obce, ktorý sa narodil 27. mája 
1922 v Hranovnici ako syn re-
menára.

Po štúdiách ekonómie a matu-
rite v Spišskej Novej Vsi v roku 
1946 sa stal tajomníkom riadi-
teľa Celulózky v Ružomberku. 
Väčšiu časť svojho života však 
prežil v Austrálii, kam musel 

odísť aj so svojou rodinou po 
prevrate v roku 1948, keď do-
stal „avízo“ o svojom plánova-
nom zatknutí. V tom čase vy-
konával aj funkciu tajomníka 
Okresného výboru Demokra-
tickej strany v Ružomberku.

V zahraničí to zo začiatku ne-
mal ľahké. Tu začal pracovať 
ako čistič parných lokomotív. 
Svojím úsilím sa však cez šéfa 
veľkých stavieb vypracoval na 
finančného riaditeľa najväčšej 

austrálskej sta-
vebnej firmy. Na
Slovensko, ako 
aj na rodnú reč 
nezabúdal. De-
saťročia bol ta-
jomníkom Zvä-
zu austrálskych 
Slovákov a pôso-
bil vo vysielaní 
slovenského roz-
hlasu. Už dnes je 
po ňom v meste 
Brisban pomeno-
vaná ulica a po 
svojom otcovi, 
resp. sv. Andre-
jovi dal pomeno-
vať internát pri 
strednej škole.

V týchto dňoch 
za zásluhy o roz-
voj slovenského 
života v Austrá-

lii bol vyznamenaný pamät-
nou medailou sv. Cyrila a Me-
toda, ktoré mu odovzdal pred-
seda Matice slovenskej, Jozef 
Markuš.

Tohtoročná návšteva rodnej 
obce, okrem stretnutia so sta-
rostom obce na obecnom úrade 
sa nezaobišla jeho návštevou 
rímsko - katolíckeho kostola. 
Tu si zaspomínal na miništro-
vanie pri vdp. Zahurancovi. 
S veľkou radosťou si pri oltári 
chytil zvončeky, na ktorých si 
mohol zazvoniť tak, ako to ro-
bieval vo svojej mladosti. Naj-
väčšie potešenie však mal, keď 
v cirkevnej matrike mohol pre-
čítať zápis o svojom narodení. 
Veľké oživenie spomienok na 
mladosť v Hranovnici mu pri-
nieslo aj stretnutie s vdp. Já-
nom Hlavčákom. Zo školského 
prostredia si najviac zaspomí-
nali na pani učiteľku Sabovú. 

Krátka trojhodinová návšteva 
rodáka Dr. Pavla Vitka, pôso-
biaceho skoro šesťdesiat rokov 
v zahraničí skončila pozvaním 
starostu obce a správcu farnos-
ti Pavla Adamčiaka na budúci 
rok s tým, aby jeho pobyt bol 
plánovaný na dlhší čas, pri kto-
rom sa bude môcť stretnúť so 
širšou spoločnosťou pri vzá-
jomnom spoznávaní života ďa-
lekej krajiny Austrálie.

Vzácna návšteva 

starosta obceP. Vitko mal najväčšiu radosť zo zápisu v matrike.

- imb -



ZO ZASADNUTÍ OcZ

KRÁTKE SPRÁVY

Z VYSTÚPENÍ...

IMPULZ PRE RÓMSKYCH OBČANOV
Vo volebnej miestnosti sa pre-

ukážete občianskym preukazom 
a dostanete prázdnu obálku 
a dva hlasovacie lístky - jeden na 
voľbu poslancov, druhý na voľ-
bu predsedu.

Na hlasovacom lístku na voľbu 
poslancov zakrúžkujte poradové 
čísla kandidátov, ktorí sú zorade-
ní podľa abecedy. Zo štyridsia-
tich štyroch kandidátov zakrúž-
kujte najviac osem kandidátov. 
Pri zakrúžkovaní viac ako osem 
kandidátov bude váš hlasovací 
lístok neplatný!

Na hlasovacom lístku na voľ-
bu predsedu zakrúžkujte z ôs-
mich kandidátov len jedného. 
Nekrúžkujte viacerých, pretože 
váš hlasovací lístok bude neplat-
ný!

Oba hlasovacie lístky vložte do 
obálky a vhoďte ju do volebnej 
schránky.

AKO VOLIŤ ?

- imb -

• V knižnici prebieha do konca 
roka burza vyradených kníh 
a to každý pondelok a štvrtok 
doobeda od  800 do 1100  a poo-
bede od 1200 do 1800. Cena je 10,- 
Sk/ks (beletria pre dospelých) 
a 5,- Sk/ks (literatúra pre deti 
a mládež). Pri získaní nového 
čitateľa v novom roku sa zápis-
né na rok 2006 neplatí.

V mesiaci august a septem-
ber bola realizovaná stavba 
„Obnova stoky – zlepšenie 
infraštruktúry v rómskej osa-
de“. Celková výška finanč-
ných nákladov tejto stavby 
bola 890 288,- Sk. Finančná 
čiastka vo výške 755 009,- Sk 
bola poskytnutá z prostried-
kov Fondu sociálneho rozvo-
ja. Miera spolufinancovania 
zo strany obce činila sumu 
135 279,- Sk.
Pri realizácii projektu sa do 

pomocných stavebných prác  
zapojili občania z cieľovej 
skupiny – Rómovia hornej 
časti ulice SNP. Pomáhali pri 
výkopových prácach, vykla-
daní, približovaní stavebné-
ho materiálu a konečných te-
rénnych úpravách. Týmto sa 

naplnil aj kvalitatívny ukazo-
vateľ projektu: zapojenie cie-
ľovej skupiny do realizácie 
projektu s cieľom budovať 
a upevniť pracovné návyky, 
zvýšiť schopnosť uplatniť 
sa na trhu práce. Vytvorenie 
vzťahu k vybudovanej stavbe 
a tým zvýšenie pocitu zodpo-
vednosti za 
jej ochranu.
S a m o t n á 

stavba je 
impulz pre 
o b y v a t e -
ľov osady 
k vytvára-
niu a udr-
ž i a v a n i u 
kultúrneho 
a zdraviu 
n e š k o d n é -

ho bývania, keď sa zastavilo 
podmáčanie rómskych do-
mov prívalovými vodami 
najmä v jarných mesiacoch. 
Zároveň sa zamedzilo roz-
množovaniu hlodavcov v do-
teraz neudržiavanej, nánosmi 
zaplavenej, špinavej stoke.

-imb-

Aj v týchto voľbách je dô-
ležité, kto bude zvolený. Pri 
správnej voľbe svojho kandi-
dáta majme na zreteli to, že 
má to byť človek, ktorý dobre 
pozná tento región, jeho pred-
nosti, možnosti rozvoja, ale aj 
nedostatky a problémy. Ako 
kresťania nezabudnime ani 
na politickú príslušnosť kan-
didáta. Dosiahnuté výsledky 
politických strán v týchto voľ-
bách sú ich dobrým základom 
pre parlamentné voľby v roku 
2006. Musíme si uvedomiť, že 
poukazovanie politických strán 
len na kultúrne a kresťanské 
dedičstvo našich otcov, neza-
bezpečuje vhodné podmienky 
pre pokojný a radostný život 
veriacich kresťanov a ich rodín. 
Dnes sme svedkami toho, že 
práve kresťanstvo je vystave-
né silnému tlaku ľavicových 
strán pomocou vplyvných 
a bohatých médií, ktoré sa 
priam vyžívajú, keď útočia na 
náboženstvo, na vieru. Lákajú 
na spôsob života založený na 
každodenných, všemožných 
radovánkach, na neviazanom 
živote, bez ohľadu na dôsledky. 
Ponúkajú kultúru smrti.

Využime 26. november 2005 
a ukážme svoju kresťanskú silu 
účasťou vo voľbách do samo-
správneho kraja, voľbou svoj-
ho kandidáta na predsedu PSK 
a poslancov zastupiteľstva. 

Aj v týchto voľbách sa riaď-
me osvedčenými a večne plat-
nými zásadami kresťanstva. 

Takto dokážeme najúčinnej-
šie čeliť rafinovaným útokom 
a nástrahám. V tomto veľkom 
zápase obstojíme vtedy, keď 
sa nás doň zapojí čo najviac. 
Účasť vo voľbách je aj prejav 
našej zodpovednosti k poli-
tickému smerovaniu a spoloč-
nému vytváraniu vhodných 
podmienok pre radostný a po-
kojný život..

(dokončenie zo str. 1)

R EGION Á L N E  VOĽBY

starosta obce

(dokončenie zo str. 1)
Taktiež bol predbežne od-

súhlasený (zdržaním sa hla-
sovania jedného poslanca), 
finančný príspevok vo výške 
25 000,- Sk na elektroinšta-
lačný materiál a poskytnutie 
pomocných prác pri výstavbe 
charitného domčeka. Toto sa 
udialo na základe požiadav-
ky Spišskej katolíckej chari-
ty o finančnú pomoc na toto 
dielo. O finančnú participáciu 
boli požiadané aj ostatné obce 
mikroregiónu Hornádskej do-
liny. Pomoc obcí by čiastočne 
zmiernila nepriaznivú situ-
áciu v charite, ktorá vznikla 
po neposkytnutí finančného 
príspevku vo výške 20 mil. Sk 
z Prešovského samosprávne-
ho kraja v zmysle uzatvorenej 
zmluvy na činnosť sociálnych 
služieb pre rok 2005.

Vychádzajúc z predloženého 
účtovného stavu hospodáre-
nia školskej jedálne, obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo 
výšku stravnej jednotky 69,- Sk 
(z čoho je 23,- Sk na potraviny 
a 45,- Sk na réžiu) pre zamest-
nancov materskej školy a škol-
skej jedálne. Päťdesiatpäť per-
cent z tejto sumy uhrádza za-
mestnávateľ, 2,- Sk sa uhrádza 
zo sociálneho fondu, zbytok 
29,- Sk uhrádza zamestnanec. 

Obecné zastupiteľstvo nesú-
hlasilo s návrhom zmluvy me-
dzi obcou a Rekreačným stre-
diskom Ľadová o prevádzko-
vaní lyžiarskeho vleku mimo 
katastra obce.

Hlavný kontrolór obce, Ing. 
Martin Orolín, informoval prí-
tomných o vykonanej kontro-
le vedenia účtovnej evidencie, 
ktorú vykonal 13. júla, 10. au-
gusta, 22. septembra. Konštato-
val, že pri kontrole neboli zis-
tené žiadne nedostatky, účtov-
níctvo je podstatne na lepšej 
úrovni ako v minulosti. V plá-
ne má vykonať kontrolu dane 
z nehnuteľností. Podotkol, že 
vzhľadom na blížiaci sa koniec 
roka, je potrebné pripraviť roz-
počet na rok 2006. Taktiež uvie-
dol, že od budúceho roku sa 
bude spracovávať rozpočet na 
tri roky.
Vdp. Pavol Adamčiak, infor-
moval o osobnej návšteve na 
Úrade vlády SR, kde odovzdal 
dokumentáciu zadania stavby 

„Prístavba telocvične  pre ZŠ 
Hranovnica“. Pracovníčke úra-
du vlády p. Talajovej prezento-
val tento projekt, zodpovedal 
na jej otázky týkajúce sa pláno-
vanej stavby, ako aj o podanej 
žiadosti na poskytnutie finanč-
ných prostriedkov na výstavbu. 
Skonštatoval, že takáto osobná 
návšteva prispeje k lepšiemu 
pohľadu na základnú školu zo 
všetkých strán a bude zohrávať 
dôležitú úlohu pri zabezpečo-
vaní finančných prostriedkov 
potrebných na realizáciu stav-
by. Navrhol vypracovať projek-
tovú dokumentáciu na staveb-
né povolenie a realizáciu stav-
by, aj keď toto by sa malo hra-
diť z vlastných prostriedkov.

• Výročná členská schôdza 
Dobrovoľného hasičského 
zboru v Hranovnici sa usku-
toční 10. decembra 2005 (so-
bota) so začiatkom 17.00 hod. 
v zasadacej miestnosti požiar-
nej zbrojnice. Okrem zhodno-
tenia činnosti tejto základnej 
organizácie v roku 2005 sa 
bude prerokovávať plán čin-
nosti na rok 2006.
• Najbližšie zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva sa bude 
konať 9. decembra 2005, na 
ktorom hlavným bodom 
bude prejednávanie návrhu 
rozpočtu na rok 2006.




