
 
 

 

Uznesenia prijaté na druhom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Hranovnici zo 16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole, 

Sládkovičova 501/15, Hranovnica za školský rok 2021/2022 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania - 0 

 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, 

Hviezdoslavova 325/33, , Hranovnica za školský rok 2021/2022 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 



 
 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, 

SNP 219/148, Hranovnica za školský rok 2021/2022 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

berie na vedomie  že v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, starostka obce Hranovnica PhDr. Angelika Farkašová poverila 

zastupovaním starostky obce  Ing. Jozefa Duloviča  v písomnom poverení na zastupovanie 

podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

Za – 7 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin Malatin, Dušan Pačan, 

Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 1 ( Ing. Jozef Dulovič ) 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

 



 
Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

A. zriaďuje  komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Hranovnica:  

- Komisia ekonomická a správy majetku obce 

- Komisia kultúry, mládeže, športu 

- Stavebná komisia 

B. určuje  náplň práce komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve obce Hranovnica: 

- Komisia ekonomická a správy majetku obce 

- Komisia kultúry, mládeže, športu 

- Stavebná komisia 

podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

C. volí  členov komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve obce Hranovnica: 

- Komisia ekonomická a správy majetku obce: 

1. Ing. Jozef Sabo – predseda komisie 

2. Ján Bies 

3. Dušan Čonka 

4. Ing. Jozef Dulovič 

5. Ladislav Gabriš 

6. Ing. Mikuláš Husár 

7. Ing. Róbert Justh 

8. Martin Malatin 

9. Dušan Pačan 

10. Ing. Jana Šturcelová 

 

 

- Komisia kultúry, mládeže, športu: 

1. Ján Bies – predseda komisie 

2. Ladislav Gabriš 

3. Dušan Čonka 

4. Dušan Pačan 

5. Gabriel Dulovič 

6. Tomáš Šavel 

7. Stanislav Bašista 

 

- Stavebná komisia: 

1. Ing. Jozef Dulovič – predseda komisie 

2. Ing. Róbert Justh 

3. Ing. Mikuláš Husár 



 
4. Martin Malatin 

5. Ladislav Gabriš 

6. Ing. Jozef Folvarčík 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica  

r u š í  uznesenie č. 5/2022 prijaté na prvom ustanovujúcom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Hranovnici dňa 28. 11. 2022. 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

A .  zriaďuje  komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 



 
výkone funkcií verejných funkcionárov 

B.  volí  za členov komisie  

Ing. Mikuláša Husára, politická strana STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 

predseda komisie,  Jána Biesa - politická strana  KDH, Martina Malatina  - politická strana 

SNS, Dušana Pačana – politická strana SRK 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica  

schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2022 č. 3  ako rozpočet vyrovnaný nasledovne: 

Bežné príjmy   3 324 308,00 € 

Kapitálové príjmy         2 800,00 € 

Finančné operácie    551 693,00 € 

Spolu:    3 982 801,00 € 

  

Bežné výdaje   3 306 991,00 € 

Kapitálové výdaje      657 810,00 € 

Finančné operácie                 0,00 € 

Spolu:     3 982 801,00 € 

 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 



 
 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

schvaľuje rozpočet obce Hranovnica na rok 2023 podľa prílohy ako rozpočet vyrovnaný 

nasledovne: 

Bežné príjmy   3 335 075,00 € 

Kapitálové príjmy        4 000,00 € 

Finančné operácie               0,00 € 

Spolu    3 339 075,00 € 

  

Bežné výdavky  3 339 075,00 € 

Kapitálové výdavky                0,00 € 

Finančné operácie                0,00 € 

Spolu    3 339 075,00 € 
 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica:  

berie na vedomie  vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Hranovnica Zuzany 

Tancošovej, a to zmysle ustanovení § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“) ku dňu 

30.11.2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 



 
Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

A/  určuje v zmysle ustanovení § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“) rozsah výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra obce Hranovnica na celé funkčné obdobie vo výške 0,20 úväzku,  t. j. 7,5 

hod. týždenne.  

B/  vyhlasuje  v zmysle ustanovení §18a ods. 2 Zákona o obecnom zriadení deň konania voľby 

hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 27. január 2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Hranovnica podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

 

 

 



 
Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica  

ruší  uznesenie č. 130/2020 prijaté na štrnástom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Hranovnici dňa 7. decembra 2020. 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

sa uznáša  na Všeobecnom záväznom nariadení č. 3/2022 o určení výšky príspevku v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hranovnica 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

 

 



 
Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica 

A/ berie na vedomie žiadosť p. Pemčákovej k zrušeniu  autobusovej zastávky pri ZŠ 

Hranovnica 

B/ odporúča starostke obce, aby sa s písomnou žiadosťou o zrušenie zastávky obrátila na 

SAD Poprad. 

Hlasovanie: 

Za – 8 ( Ján Bies, Dušan Čonka, Ing. Jozef Dulovič, Ing. Mikuláš Husár, Ing. Róbert Justh, Martin 

Malatin, Dušan Pačan, Ing. Jozef Sabo ) 

Proti - 0 

Zdržal sa hlasovania – 0 

 

V Hranovnici, 16. 12. 2022 

 

  

 

 

 

 PhDr. Angelika Farkašová 
                 starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Príloha k uzneseniu č. 9/2022 

 

           POVERENIE 

 

 

 

Starostka obce Hranovnica PhDr. Angelika Farkašová v zmysle §13b ods.1 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto 

 

 

     poveruje 

 

 

Ing. Jozefa Duloviča, poslanca Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, zastupovaním starostky  obce 

Hranovnica. 

 

 

Zástupca starostky zastupuje starostku v nasledovných oblastiach a rozsahu: 

 

• koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, 

• kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách, 

• podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce, 

• koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce, 

• zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 
uskutočňujú orgány obce, 

• počas neprítomnosti starostky vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

• organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostkou záchranné práce v čase krízovej situácie 
na území obce – povodne, snehové kalamity, iné živelné pohromy a havárie, 

• je oprávnený vyhlásiť opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v prípade 
neprítomnosti starostky v obci, 

• vykonáva organizačné a reprezentačné činnosti v oblasti kultúry a športu na základe poverenia 
starostky obce, 

• plní ďalšie úlohy určené starostkou. 
 



 
Počas neprítomnosti, alebo nespôsobilosti starostky na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj 

vo veciach, na ktoré mu bolo starostkou vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec vyššie 

uvedených, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou. 

 

Neprítomnosťou starostky sa rozumie plánovaná, resp.  neplánovaná dovolenka, služobná cesta, alebo 

zahraničná služobná cesta, ktorá trvá dlhšie ako 3 kalendárne dni. 

 

V prípade zániku mandátu starostky obce v zmysle §13a, ods.1, písmeno c) až i) zákona č. 369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostky jej zástupca v plnom 

rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu. 

 

 

 

 

 

 

V Hranovnici 16.12.2022 

 

 

 

 

 

         PhDr. Angelika Farkašová 

          Starostka obce 

 

 

 

Prevzal:  Ing. Jozef Dulovič 

 

 

 



 
 

 Príloha k uzneseniu č. 10/2022  

 
 
 Náplň práce komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstva obce Hranovnica  

 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026  

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného 

zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov 

odborníkov.  

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:  

1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k 

najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným 

zámerom,  

2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v 

obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o 

výsledku komisiu informovať,  

3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na 

hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na 

dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, 

kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky 

obyvateľov obce.  

 

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie 

predseda komisie. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Príloha k uzneseniu č. 16/2022 

 

zastúpená starostkou obce PhDr. Angelikou Farkašovou 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRANOVNICA 

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.) a  

uznesením č. ... / 2022 zo dňa 16.12.2022 

v y h l a s u j e 

voľbu hlavného kontrolóra obce Hranovnica, 

ktorá sa uskutoční 27.1.2023 o 16,00 hod. 

v (Klube obce Hranovnica ) 

(počas zasadnutia obecného zastupiteľstva) 

1. Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce:  

• minimálne úplné stredné vzdelanie  

• bezúhonnosť  

2. Ďalšie požiadavky:  

• spôsobilosť na právne úkony 

• aktívna znalosť práce s PC  

• znalosť základných noriem samosprávy , najmä: 

 - zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

 - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 - zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 - zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

 predpisov, 

 - zákon č. 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

 predpisov, 

 - zákon č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení   

neskorších  predpisov, 

 - zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

 predpisov, 

 - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 - zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce:  

• osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
kontaktné údaje (telefón, e-mail), 

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície, 

• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj 
kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov, 



 
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm. a) zákona 

330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 

• čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do 
nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce, 

• informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

• súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra 
obce Hranovnica.  

4. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce:  

• funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov (obdobie rokov 2023 – 2029).  

• pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu  0,20 úväzku, 

• plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení.  

5. Termín doručenia prihlášok:  

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 12.01.2023 do 15:00 hod. (vrátane prihlášok zaslaných poštou) na adresu:  

Obec Hranovnica 
Obecný úrad Hranovnica  
Sládkovičova 398/14 
059 16 Hranovnica 

alebo osobne počas stránkových hodín do podateľne Obecného úradu obce Hranovnica v 
zalepenej obálke s označením:  

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ!“  

6. Spôsob voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním. 

7. Doplňujúce informácie:  

Samotnej voľbe bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v poradí, v akom boli 
doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Hranovnici, pričom každý kandidát má právo na 
vystúpenie a svoju prezentáciu pred OcZ v deň konania voľby, maximálne v časovom rozsahu 
5 minút. 

Otváranie obálok s prihláškami, posúdenie splnenia náležitostí prihlášok, požadovaných príloh 
a kvalifikačných predpokladov jednotlivých uchádzačov vykoná komisia zložená poslancov 
OcZ, ktorá bude vymenovaná starostkou obce, na svojom zasadnutí.  

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, 
náležitosti a povinné prílohy písomnej prihlášky, včas písomnú prihlášku podal a z obcou 



 
zabezpečeného výpisu z registra trestov vydaného Generálnou prokuratúrou SR bude 
vyplývať, že je bezúhonnou osobou v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, bude zaradený do voľby hlavného kontrolóra 
obce Hranovnica a bude pozvaný na zasadnutie OcZ dňa 27.01.2023. Uchádzači budú pozvaní 
elektronickou poštou a zároveň im bude zaslaná písomná pozvánka formou doporučenej 
zásielky na nimi uvedenú adresu na doručovanie písomností najneskôr sedem (7) dní pred 
dňom konania voľby. 

 

 

 

V Hranovnici dňa 16.12.2022 

 

 

 ........................................................ 

 PhDr. Angelika Farkašová 

 starostka obce Hranovnica 

 


