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„Ja som vzkriesenie a život“ - modrotlačiarenská forma z dielne 
Elemíra Montška s motívom Veľkej noci.

Viete, aké je jediné meno, ktoré 
okrem mien Božích odrieka-

me vo vyznaní viery? Spomína-
me tam človeka, ktorý mal vždy 
rád sám seba, no v láske k svojim 
blížnym trocha zaostával. Hovo-
ríme „Trpel pod pontským Pilá-
tom“. Takýto údaj je informáciou 
o období, v ktorom žil Spasiteľ, ale 
takisto v sebe skrýva aj zaujíma-
vý príbeh.

Pilát bol človek, ktorý vedel pre-
mýšľať. Nebol hlúpy! Bol však 
dostatočne cieľavedomý. Sám se-
ba videl ako niekoho, kto by vedel 
riadiť väčšie územie, ako len jednu 
provinciu Rímskej ríše. Falošnou 
skromnosťou teda určite netrpel.

Jeho stabilným životom však 
otriasol príchod jedného muža. 
Neviem, či títo dvaja mali niečo 
spoločné... O mužovi, ktorý Pilá-
tovi zasiahol do svedomia, proroc-
tvá hovoria, že nemal nič prečo by 
sme ho mohli obdivovať. Nemal 
ani dôstojnosť, ani výzor, ani úc-
tu, čo mu patrila. A predsa v Pi-
látovom živote spôsobil búrku akú 
predtým nezažil.

Za pontským Pilátom prichádza 
skupinka kňazov, ktorí mu ani cez 
sviatky nedajú pokoj... Vedú so 
sebou človeka, ktorý počúva na 
meno Ježiš, a čakajú, že proti ne-
mu zakročí. Kňazi obviňujú Ježi-
ša z rúhania. Za takýto hriech je 
smrť. A keďže oni sami nemajú 
na odsúdenie právo, obracajú sa 
na vyššie miesta.

Ježiš však Piláta zaujal. Jeho slo-
vá v ňom vyvolali spomienku na 
čosi, čo v sebe už dávno pochoval. 
Ani on sám neverí, že v ňom zo-
stalo čosi dobrého. Ale tento muž 

– Pilát, odmieta dať Ježiša ukrižo-
vať. Prebudil v ňom znova čosi 
šľachetné! Kňazi však kričia: „Ak 
ho prepustíš, nie si priateľ cisá-
rov!“ A táto veta rozhodne. Oni 
len pripomenuli Pilátovi to, za 
čím ide. Pred ním je svetlá budúc-
nosť s úspešnou politickou karié-
rou. On skutočne nie je na to, aby 
počúval neznámych kazateľov! 

„Chcú ho ukrižovať? No tak čo 
už!“ , myslí si.

Rozpráva sa, že Pilátova žena 
sa stala kresťankou bez toho, aby 
o tom jej manžel vedel. Prišiel na 
to až vtedy, keď ju videl odsú-
denú na smrť spolu s ostatnými 
kresťanmi.

Pilát si dlho predtým myslí, že 
zostal nezabudnutý. Ježiš mu však 
ukázal, ako veľmi sa mýlil. Bola to 
ľahostajnosť?

A čo ukáže Ježiš cez tieto sviat-
ky nám?

Mgr. Zuzana Vaľovská
evanjelická kaplánka

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dvanáste zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva sa uskutoč-
nilo 30. januára 2004.

Zobralo na vedomie:
Ä predloženú správu hlavné-
ho kontrolóra obce z vedenia 
účtovnej evidencie Obecného 
úradu,
Ä správy z vykonania kontrol 
štátneho zdravotného dozoru 
v materskej škole osada, ma-
terskej škole obec a základnej 
škole,
Ä list p. Jozefa Michlíka v kto-
rom oslovuje obecné zastupi-
teľstvo o vrátenie lavičky pri 
Mikušovej pilnici na pôvodné 
miesto.

Schválilo: 
4 preložený „Program hos-
podárskeho a sociálneho roz-
voja obce“, ktorý spracovala 
pracovná skupina občanov za 
pomoci nezávislého konzul-
tanta Ing. Ľubomíra Maciaka 
z ETP Slovensko.
4 odpredaj pozemku p. Jáno-
vi  Biesovi a manž. pri starom 
cintoríne. Veľkosť pozemku 
sa určí pri miestnom zisťova-
ní stavebnej komisie. Potrebné 
je ponechať pozemok na chod-
ník. Podmienkou odpredaja je 
preloženie terajšej brány cin-
torína. Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí na tomto a vedľajšom 
pozemku s výstavbou objektu 
pre podnikateľské účely za do-
držania podmienok dotknu-
tých štátnych orgánov.
4 fi nančný príspevok vo výš-
ke 2.000,- Sk pre ZŠ školu 
v Spišskom Bystrom na uspo-
riadanie halového futbalového 
turnaja,
4 uhradenie fi nančných ná-
kladov poriadaného agape 
v rámci Ekumenických dní 
2004.

Potvrdilo:
Ä oprávnenosť podania petí-
cie občanov, ktorí na základe 
vzniknutých problémov začí-
najú žiť v neistote a strachu. 
Vzniknutú situáciu je potreb-
né riešiť.

Súhlasilo:
4 so zmenou využitia poľno-
hospodárskej pôdy za účelom 

vytvorenia stavebného po-
zemku pre výstavbu záhrad-
nej chatky na parcele č. 5870/
283, ktorú chce vykonať Jarmi-
la Kruppová bytom Moyzeso-
va č. 2811/15 Poprad.

Doporučilo:
Ä starostovi obce zabezpečiť 
vydanie „Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvo-
ja obce“ v knižnej podobe, aby 
tento materiál slúžil ako pod-
klad pre podávanie projektov 
na čerpanie štrukturálnych 
fondov, a  tiež pre informácie 
občanov,
Ä starostovi obce a stavebnej 
komisií vykonať miestne ziste-
nie oprávnenosti požiadavky 
Márie Oprendekovej na pre-
hlásenie vlastníctva z vydrža-
nia pozemku podľa predlože-
ného geometrického plánu.

foto: mibe

Volieb prezidenta Slo-
venskej republiky sa v našej 
obci zúčastnilo 812 oprávne-
ných voličov, čo z celkového 
počtu 1685 voličov zapísa-
ných v zozname predsta-
vuje účasť 48, 2 %. Z tohto 
počtu zúčastnených voličov 
platné hlasovacie lístky odo-
vzdalo 784 voličov. 

 Na referendum prišlo 456 
voličov, čo z celkového poč-
tu 1 674 zapísaných voličov 
predstavuje účasť 27 % 

Voľby prezidenta 
a referendum

(pokračovanie na str. 2)

(pokračovanie na str. 2)
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Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

Vážení priatelia najrýchlej-
šej kolektívnej hry, radi by 
sme Vás zoznámili so súťaž-
nou históriou hranovnické-
ho hokeja,  ktorá má takmer 
šesť ročnú tradíciu. V jeho 
existencii tieto roky pred-
stavujú čas prvých krôčkov, 
previerky životaschopnosti, 
úspechy, sklamania, ale aj 
roky práce zanietených ľudí, 
ktorí tomuto krásnemu špor-
tu venujú svoj voľný čas, 
energiu a kus svojho srdca. 
Ťažko hodnotiť šesť rokov 
činnosti hranovnického ho-
kejového klubu - to by mal 
urobiť divák, nie je to naša 
úloha. Všetko začalo 20. 11. 
1998, keď sme postavili zo 
začiatku len tak na rovnej 
trávnatej ploche pod Dubi-
nou prvé, dosť provizórne 
klzisko.

O rok neskôr už bolo kl-
zisko ohradené mantinelmi, 
vybavené osvetlením a 
sitami za bránkami. Oproti 
predchádzajúcej sezóne 
pribúdalo stále viac nových 
záujemcov. Prišla jar a s ňou 
aj ukončenie našej hokejovej 
sezóny - pretože teplejšie 
počasie už roztápalo ľad na 
klzisku Pod Dubinou.

Ako budeme pokračovať 
ďalej? Takáto otázka trápi-
la členov nášho klubu. O 
poskytnutie ľadovej plochy 
na tréningovú a zápasovú 

činnosť sme požiadali vede-
nie HK Poprad, ktoré nám 
vyhovelo.

Ďalšou otázkou ktorá 
vznikla, bolo zabezpečenie 
hokejového tímu. Úloha bola 
ťažká, ale riešiteľná, pretože 
sme zistili, že takých hoke-
jových tímov, ako je náš, je 
viacero.

Prvá sezóna 2000-2001 za-
čala so štyrmi družstvami:  
Trading Hranovnica, CCCP, 
Podskalka, Vulkán. V ďal-
šom roku pribudli 2 nové 
družstvá: Latera a Mlynica. 
V súčasnosti je to už osem 
družstiev, keď pribudli aj 
HK Tatry a HK Veľká B. O 
túto skupinu bol veľký zá-
ujem aj z toho dôvodu, že 
sú to amatérske kluby pod 
hlavičkou II. Podtatranskej 
hokejovej ligy. Táto liga má 
svoju vlastnú internetovú 
stránku www.hkpoprad.sk/

Hokejový klub Hranovnica

Súpiska družstva HK Tra-
ding Hranovnica v sezóne 
2003/2004: Stanislav Palgu-
ta, Ladislav Palguta, Mar-
tin Palguta, Martin Palguta 
ml., Michal Palguta, Maroš 
Gajan, Marek Gajan, Milan 
Sabo, Anton Malý, Vladi-
mír Štolc, Erik Štolc, Ele-
mír Chovan, Elemír Chovan 
ml., František Chovan, Pavol 
Zmok, Ján Rusnák, Marián 
Birka, Ján Majzel, Marcel 
Luščík, Jozef Handzuš.

Blahoželáme jubilantom:

Vítame novorodencov
4. januára Erika 
Harvanová, 
Hviezdoslavova 251
3. februára 
Valentína Kokyová, 
Hviezdoslavova 265
13. februára Lucia 
Šavelová, Sládkovičova 
409
21. februára Martina 
Hamrozyová, SNP 213
27. februára Sára 
Čonková, SNP 187
16. marca Nikola 
Pačanová, SNP 187

`

`

`

`

`

`

70. rokov
Mária Sabová, SNP 117
Oľga Slavkovská, SNP 154
Jozef Benko, 
Sládkovičova 419

�
�
�

?

?

?

?

22. februára Oľgu Borošovú, 
vo veku 65 rokov
13. marca Valentínu Kokyovú, 
vo veku 1 mesiaca
14. marca Annu Grigerovú, 
vo veku 77 rokov
22. marca Jozefa Malatina, vo 
veku 73 rokov

phl2, na ktorej môžu záu-
jemcovia priebežne sledo-
vať umiestnenia, štatistiky, 
výsledky, vyžrebovania, či 
základné pravidlá. V našom 
podtatranskom regióne plní 
táto liga významnú spolo-
čenskú funkciu. Zároveň 
slúži jej členom na odrea-
govanie od bežných život-
ných a pracovných starostí, 
problémov. Chceme preto aj 

v budúcnosti hrať hokej pre-
dovšetkým pre divákov i pre 
našu hranovnickú mládež, 
aby pokračovala v tradícii 
nášho hokejového klubu.

Pevne veríme, že táto naša 
činnosť nájde podporu, aby 
hokej v Hranovnici sa ďalej 
dynamicky rozvíjal a dôstoj-
ne reprezentoval našu obec.

apríl 2004
• 4. 4. 2004 /nedeľa/ o 18,00 
ŠKOLA ROKU   
USA-2003, komédia, MP-12
• 18. 4. 2004 /nedeľa/ o 18,00 
MASTER & COMMANDER 
USA-2003, akčný veľkofi lm, 
MP-12
•24. 4. 2004 /sobota/ o 18,00 
LÁSKOU BUCHNUTÁ 
USA-2003, romantická komé-
dia, MP - 12

máj 2004
• 1. 5. 2004 /sobota/ o 18,00
NEZNESITEĽNÁ KRUTOSŤ 
USA-2003, romantická komé-
dia, MP-12
• 8. 5. 2004 /sobota/ o 18,00 
JEEPERS CREEPERS 2
USA-2003, horor, MP-15
• 15. 5. 2004 /sobota/ o 18,00
BRATIA AKO SA PATRÍ
USA-2003, komédia, MP-12

Program kina OSVETA 

Jednotné vstupné: 20,- Sk  Zmena programu vyhradená!

Emília Braxatorová, 
Hviezdoslavova 357
Juraj Pavliga, Školská 463

75. rokov
Mária Šavelová, 
Budovateľská 502
94. rokov 
Anna Greňová, 
Hviezdoslavova 327

�

�

�

�

foto: S. Palguta

Mužstvo Z V R P Skóre B

1.  HK Tatry 28 23 1 4 295 : 146 47

2.  HK Veľká B 27 16 4 7 180 : 133 36

3.  HK Vulkán 28 16 2 10 227 : 179 34

4.  HK Hranovnica 27 16 0 11 182 : 159 32
5.  HK CCCP 28 15 1 12 177 : 163 31

6.  HK Top Gun 27 7 4 16 186 : 239 18

7.  HK La Terra 28 7 2 19 140 : 214 16

8.  HK Podskalka 27 2 2 23 104 : 258 6

Tabuľka II. Podtatranskej ligy

Stanislav Palguta



Napriek tomu, že nevie-
me presný dátum založenia 
Miestneho spolku SČK v obci, 
jeho činnosť máme podchyte-
nú od roku 1964, kedy bol jeho 
predsedom Ján Fedor. Opráv-
nene sa môžeme domnievať, 
že svoju činnosť vyvíjal už aj 
predtým. 

V súčasnosti má miestny spo-
lok 148 členov a medzi jeho 
hlavné činnosti v súčasnosti 
patrí starostlivosť o zdravie, 
hlavne starších spoluobčanov, 
k čomu výraznou mierou pri-
spieva pravidelné meranie tla-
ku krvi vždy v utorok od 1700 
hod. v Klube obce, pre členov 
SČK zdarma, pre nečlenov za 
poplatok 10 Sk.

Deň čo deň nás zaplavuje ne-
uveriteľné množstvo informá-
cií, ktoré lavínovito narastá. 

V dobe elektronických mé-
dií sa nám ponúka otázka, či o 

Stalo sa už tradičným a dob-
rým zvykom  v našich organi-
záciách, že vo víre životných 
udalostí sa pozastavia aspoň 
na malú chvíľu, aby  zhodno-
tili svoju činnosť. Tak sa zišli aj 
členovia základnej organizácie 
slovenského zväzu chovate-
ľov v Hranovnici (ZO SZCH) 
na výročnej členskej schôdzi 
1.2.2004. 

Za účasti prevažnej väčšiny 
členov ( 78%-ná účasť) sme pri 
hodnotení činnosti za minulé 
roky dospeli k uzáveru, že 
naša ZO vyvíja aktívnu činnosť 
nielen v našej obci, ale aj v ce-
loslovenskom meradle. Veď 
kurčatá z našej liahne bývajú 
ozdobou hranovnických dvo-
rov a ich kvalitu poznajú cho-
vatelia v celej republike. Králi-
ky, či holuby z chovov našich 
chovateľov získavajú ocenia 

Z činnosti Miestneho spolku Slovenského červeného kríža

na oblastných, ba aj na celo-
štátnych výstavách. Poháre a 
diplomy chovateľov P. Bednára, 
D. Benka, či mladej chovateľky 
M. Benkovej, získané v minu-
lom roku sú toho svedectvom. 
Vysokú odbornosť a vážnosť 
našich členov dokumentuje ich 
aj fakt, že už po niekoľko rokov 
sú J.  Malatin, M. Raček, D. 
Benko stabilnými funkcionár-
mi oblastného výboru SZCH 
v Poprade. Ale aj ostatným 
členom  patrí poďakovanie 
za to, že svojím osobným po-
dielom prispievajú k dobrým 
výsledkom ZO. Keďže v tomto 
roku skončilo štvorročné vo-
lebné obdobie starého výboru, 
uskutočnili sa aj voľby nového 
výboru ZO. Ten bude pre na-
sledujúce roky pracovať v tom-
to zložení: Predseda – M. Sabo, 
tajomník –  P. Soják, poklad-

níčka –  M. Greňová, členovia 
výboru:  P. Bednár, J. Malatin, 
predseda revíznej komisie – M. 
Raček. Nielen na výbore, ale aj 
na všetkých členoch bude závi-
sieť, ako sa nám podarí vyspo-
riadať so splnením naplánova-
ných úloh pre tento rok. Plán 
práce obsahuje viacero činností, 
s dôrazom na tieto úlohy: pre-
sadzovať čistokrvnú plemenit-
bu pre  zachovanie genofondu,  
prevádzkovať umelú liaheň, 
rozširovať členskú základňu 
zvlášť o mladých chovateľov, 
zúčastniť sa oblastných a celo-
štátnych výstav, zorganizovať 
vlastnú výstavu pri príležitos-
ti  40. výročia založenia SZCH 
v Hranovnici v termíne 2l. a 
22. august 2004, za účasti cho-
vateľov z okresov Poprad, St. 
Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 
Sp. N. Ves, Rožňava, Revúca. 

MAREC – MESIAC KNIHY

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SLOVENSKÉHO ZVÄZU DROBNOCHOVATEĽOV
Súčasne v dobe organizovania 
výstavy uskutočniť slávnostné 
zasadnutie organizácie, kde by 
sa vyhodnotila celá činnosť od 
jej založenia, s pozvaním býva-
lých a zaslúžilých členov. 

K uskutočneniu týchto 
myšlienok však bude po-
trebné zabezpečiť aj finančné 
prostriedky. Nebude jedno-
duché ich nájsť, pretože sú-
časná ekonomická a politická 
situácia v našom štáte nie je 
príliš naklonená k podpore 
chovateľskej verejnosti. Ve-
ríme, že za podpory obce, 
podnikateľov, priateľov cho-
vateľstva sa nám všetky úlohy 
podarí splniť a tak naďalej 
upevňovať hlavné myšlienky 
chovateľstva: „Chováme pre 
radosť, krásu a úžitok!“ 

Daniel Benko

pár rokov nás „neohrozí“ tzv. 
strojové písmo, univerzálny 
vedecký kód, ktorý bude zro-
zumiteľný každému človeku 
i počítaču. Je zrejme, že kniha 

p r e ž i j e 
ešte sto-
ročia, iba 
sféra jej 
použitia 
sa zúži. 

K n i h a 
s p r e v á -
dza člo-
veka od 
ú t l e h o 
dets tva , 
až po sta-
robu. Stá-

va sa zdrojom informácií a zá-
bavy, rozširuje poznanie člove-
ka, rozvíja city, pred-
stavivosť,  fantáziu, 
formuje a stáva sa 
tichým, ale aj naj-
lepším priateľom. Je 
ako sám život. Nie-
kedy nám pri ma-
lom časovom úseku 
predstaví ohromu-
júce scény a niekedy 
dlho, dlho, akoby sa 
nič nedialo.

Jej hodnota je ne-
vyčísliteľná. Pri 
otvorení akejkoľvek 
knihy si čitateľ iste 
uvedomí, že citát A. 
Puškina „Knihy sú 
ľuďom tým, čím vtá-

-AF-

Vedenie spolku si uctieva 
svojich členov návštevou pri 
významných životných  jubi-
leách a nezabúda ani na bez-
príspevkových darcov krvi, 
s ktorými má raz ročne stret-
nutie, na ktorom im odovzdá  
skromný darček ako výraz 
vďaky za ich vysoko humán-
nu činnosť. Táto myšlienka si 
získava stále nových stúpen-
cov a aj v minulom roku  sa 
podarilo získať  darcov,  ktorí 
darovali krv prvýkrát. K nim  
patria Ing. Martin Valluš, M. 
R. Štefánika 543 a Róbert Sur-
žin, Štúrova 471. Taktiež už 
máme strieborných a bron-
zových držiteľov Jánskeho 
plakety za viacnásobné dar-

covstvo krvi.
K šíreniu myšlienok čer-

veného kríža prispievajú aj 
prednášky odborných lekárov 

– špecialistov k určitým aktuál-
nym témam, napr. Prevencia 
a liečba chrípkového ochore-
nia, ktorú pred-
nášal v októbri 
minulého roku 
MUDr. Š. Masa-
ryk.

Niekomu sa 
možno bude 
zdať  ako preži-
tok, ale miestny 
spolok si pra-
videlne uctieva 
aj pamiatku ne-
zmyselne vyhas-

nutých životov v oboch sve-
tových vojnách, keď sa zúčast-
ňuje kladenia vencov k pamät-
níkom pri príležitosti výročia 
osláv SNP a konca II. sveto-
vej vojny. Eva Rothová

 predsedníčka MS SČK

Žiaci základnej školy s Mgr. A. Fišerovou v obecnej knižnici.

foto: imb

foto: imb

Obecná knižnica v číslach:

Celkový počet kníh: 11 550
Odborná literatúra pre dospelých: 1 989
Krásna literatúra pre dospelých: 4 210
Odborná literatúra pre deti: 801
Krásna literatúra pre deti: 4 550
Ročný prírastok knižných jednotiek 127

Výpožičky spolu: 9 252
Odborná literatúra pre dospelých: 1 350
Krásna literatúra pre dospelých: 2 820
Odborná literatúra pre deti: 1 832
Krásna literatúra pre deti: 3 250

Registrovaní používatelia: 275 členov
Používatelia do 15 rokov: 132 členov
Návštevníci knižnice spolu 4516

spracovala Mariana Kopáčová

kom krídla,“ je pravdivý.



VAŠE OTÁZKY, POSTOJE, NÁZORY ...

Trináste zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa uskutočniko 
5. marca 2004.

Zobralo na vedomie:
Ä návrhy poslanca Ing. Jána 
Rotha, ktorým by sa zlepšil 
príjem televízneho signálu a 
tiež to, či je už prepočítaná 
efektivita plánovaného inter-
netu,
Ä technicko - organizačné za-
bezpečenie volieb prezidenta 
republiky a referenda v obci.

Schválilo:
4 rozpočet obce na rok 2004 
so schodkom 6. 453 tis. Sk pri 
predpokladaných príjmoch 
obce 16. 777 tis. Sk a výdav-
koch 23. 230 tis Sk. Schodok 
sa vykryje zostatkom na účtov 
z minulého obdobia.
4 doplnenie kapitálových vý-
davkov rozpočtu obce na rok 
2004 o fi nančnú čiastku 150 
tis. Sk, kvôli napojeniu požiar-
nej zbrojnice na kanalizáciu, 
nastriekanie fasády budovy 
a zvýšenie úrovne podláh,
4 pre MS SČK fi nančný prí-
spevok vo výške 3.000, Sk na 
činnosť tejto organizácie,
4 pre Úniu nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska Podtat-
ranskej organizácie v Poprade 
fi nančný príspevok vo výške 
1.000, Sk,
4 pre šachový klub zvýše-
nie fi nančného príspevku na 
činnosť vo výške 40.000, Sk 
a fi nančnú čiastku vo výške 
16.000, Sk na zakúpenie ša-
chových hodín a šachových 
súprav.

Súhlasilo:
4 s rozšírením prevádzky Vý-
robňa betónových výrobkov 
fi rmy KAMENÁRSTVO Ľu-
dovít Budaj na parcele 1086/5 
s výmerou 300 m2 pri dodržaní 
podmienok dotknutých štát-
nych orgánov,
4 s vyňatím 300 m2 ornej 
pôdy  z parcely 1086/5 pre 
rozšírenie prevádzky Výrobňa 
betónových výrobkov fi rmy 
Kamenárstvo Ľudovít Budaj. 
Nesúhlasilo:
Ä s podpísaním osvedčenia 
vlastníctva z vydržania pre 
Máriu Oprendekovú k pozem-
kom podľa geometrického plá-
nu č. 43/1998, pretože niektorú 
časť pozemkov podľa tohto 
plánu v využívajú najmä ob-
čania, ďalej časť pozemky má 
v užívaní PD. 
Ä s návrhom starostu obce, 
aby hlavný kontrolór obce 
vykonal v základnej škole 
kontrolu hospodárenia s ma-

jetkom, ktorý škola dostala z 
PHARE a získanými fi nančný-
mi prostriedkami z vlastného 
hospodárenia.
Vyhovelo:
Ä žiadosti fi rmy Topart spol. 
s r.o. a súhlasí s vybudovaním 
výrobného objektu pre ofseto-
vú tlačiareň na pozemku parc. 
č. 207/2 o výmere 269 m2 pri 
dodržaní podmienok dotknu-
tých štátnych orgánov,
Ä žiadosti Ľubomíra Mičku 
a súhlasí s vytvorením bytovej 
jednotky v priestoroch autoop-
ravovne na parcele č. 5907/1 za 
dodržania podmienok dotknu-
tých štátnych orgánov.

Podporuje:
Ä návrh starostu obce, aby 
sa záverečný účet obce za rok 
2003 prejednal znovu až po 
previerke auditorom - pred 
jeho záverečným výrokom. 
(Kvôli poukázaným nedo-
statkom, ako aj nepredloženiu 
ostatných podkladov /bilancia 

Aktivácie nezamestnaných s nízkou motiváciu, odkázaných na dávku 
v hmotnej núdzi, sa v obci od 1. marca začalo zúčastňovať 34 občanov.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA aktív a pasív, náklady a výno-
sy podnikateľskej činnosti, 
prehľad o vývoji dlhu/).
Doporučilo:
Ä prešetriť na stavebnom úra-
de právoplatnosť obmedzení 
týkajúcich sa pohody bývania 
v rodinnom dome v zmysle § 
4 ods. 2 vyhlášky 532/2002 Z.z. 
uvedených v stavebnom povo-
lení.

Ukladá ekonómke p. Račeko-
vej:
Ä zabudovať do rozpočtu obce 
na rok 2004 schválené fi nančné 
požiadavky organizácií a pri-
pomienky starostu obce,
Ä zreálniť náklady za skutoč-
ný odber elektrickej energie 
prenajatím miestnosti v objekte 
požiarnej zbrojnice pre fi rmu 
HOLTZ TEAM. Upraviť zmlu-
vu platby kvartálne a zahrnúť 
skutočné náklady za energiu,
Ä zabezpečiť vykonanie in-
ventarizácie, aby táto mohla 
byť predložená audítorovi pre 
vykonanie auditu.

 Ad: Vyjadrenie zástupcov 
OcZ k petícii z minulého čís-
la.

Obecné zastupiteľstvo nie 
je za reštriktívne riešenie, ako 
je navrhované v petícií. Veď 
do spoločenského života ob-
ce patrí aj diskotéka pre mla-
dých, tanečná zábava prípadne 
ples ako aj reštauračné zariade-
nie. Som si vedomý toho, že na 
odstránenie týchto závažných 
problémov potrebuje starosta 
obce a obecné zastupiteľstvo aj 
pomoc Vás občanov. Preto Vás 
prosím, aby ste neboli ľahostaj-
ní k svojmu susedovi, svojmu 
okoliu ani k obci. Zapojte sa 

aj Vy do odstraňovania týchto 
problémov. Občanov, ktorí ru-
šia večerný a nočný kľud, zne-
čisťujú verejné priestranstva, 
chovajú sa výtržnícky nahlás-
te ich konanie na obecný úrad, 
aby priestupky mohli byť rieše-
né správnym konaním.

Verím, že spoločným úsilím 
dosiahneme to, aby v našej ob-
ci zavládol poriadok a pokoj 
k spokojnosti všetkých obča-
nov obce. Za aktívnu spoluprá-
cu pri riešení problémov Vám 
vopred ďakujem ! 

Marián Gajan
 zástupca starostu obce 

Zložením sľubu na pia-
tom mimoriadnom zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo 1.apríla 2004 
sa stal novým poslancom Ján 
Horváth, SNP č. 192. Takto na-
hradí doterajšieho poslanca 
Ing. Jána Rotha, ktorý sa pí-
somne vzdal mandátu po-
slanca v zmysle zákona NR 
SR 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení.

Poslanci obecného zastupi-
teľstva, starosta obce touto 
cestou vyslovuje Ing. Jánovi 
Rothovi poďakovanie za jeho 
prácu v obecnom zastupiteľ-
stve a v sociálnej komisií. 

V. Mečiar 280 35.7%

E. Kukan 207 26.4%
I. Gašparovič 111 14.2%
F. Mikloško 75 9.6%
R. Schuster 55 7.0%
M. Bútora 38 4.8%
J. Králik 5 0.6%
J. Kubík 5 0.6%
J. Šesták 4 0.5%
J. Kalman 3 0.4%
S. Bernát 1 0.1%
Spolu 784

Za to, aby poslanci prĳ ali zákon o skrátení III. volebného obdo-
bia Národnej rady Slovenskej 
republiky tak, aby sa voľby 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky konali v roku 2004 
sa vyslovilo 383 voličov proti 
bolo 64 voličov, čo predstavu-
je 16,7 %.

Voľby prezidenta a referendum
(dokončenie zo str. 1)

(dokončenie zo str. 1)

foto: imb

Zdroj: OcÚ


