ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 17.02.2015
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Kopecká Monika, Mgr. Kátlovská Elena
Overovatelia: PhDr. Tomly Bystrík, Konečný Ľubomír
Zapisovateľ: Tomeková Jarmila
Otvorenie – starosta obce privítal prítomných na zasadnutí OZ, overil skutočnosť, že OZ je
uznášaniaschopné, prítomní 7 poslanci, neprítomní poslanec Ing. Hrašna Štefan, Kochajda
Viliam.
Starosta obce oboznámil prítomných s bodom dnešného rokovania a to:
1/ Schválenie návrhu uznesenia na voľbu kontrolóra obce,
zároveň vyzval poslancov, či majú nejaké doplňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ.
Poslanec PhDr. Tomly navrhuje doplniť do programu tieto body:
1/ Oprava uznesenia č. 7/15
2/ Zmena VZN č. 1/2011 – Štatút obce
3/ Doplnenie členov komisií
4/ Doplnenie návrhu uznesenia na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
5/ Diskusia
Starosta obce dal hlasovať, kto je za doplnenie programu o bod č. 1– oprava uznesenia č. 7/15
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce dal hlasovať, kto je za doplnenie programu o bod č. 2 – zmena VZN č. 1/2011 –
Štatút obce
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 1 /PhDr. Tomly/
Proti: 6
Zdržal sa: 0
Tento bod rokovania bude zaradený do programu zasadnutia OZ dňa 11.03.2015
Starosta obce dal hlasovať, kto je za doplnenie programu o bod č.3 – doplnenie členov komisií
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 1 /PhDr. Tomly/
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Tento bod rokovania bude zaradený do programu zasadnutia OZ dňa 11.03.2015
Starosta obce dal hlasovať, kto je za doplnenie programu o bod č. 5 – diskusia
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorý bol doplnený o body, ako vyplýva
z horeuvedeného textu:
1/ Schválenie návrhu uznesenia na voľbu kontrolóra obce
2/ Oprava uznesenia č. 7/15
3/ Diskusia
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie tohto programu.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanec Kochajda Viliam sa zúčastní ďalšieho hlasovania po tomto bode rokovania.

- 2 1/ Schválenie návrhu uznesenia na voľbu kontrolóra obce
Starosta obce predniesol návrh uznesenie na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
S predmetným materiálom sa mali možnosť poslanci oboznámiť ešte pred rokovaním, preto
starosta obce oslovil poslancov, či navrhujú doplniť predmetný materiál. Poslanec PhDr. Tomly
žiada o doplnenie praxe minimálne 5 rokov ... Kontrolór obce Ing. Nižnan upozorňuje, že prax
a odbornosť je nad rámec zákona a je to diskriminujúce.
Starosta obce upozorňuje OZ, že v návrhu uznesenia na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
je potrebné doplniť:
- v článku II., v bode 4 pracovný úväzok, návrh - úväzok 10 hod. týždenne, ako bolo doteraz.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 /RNDr. Kopecká/
Zdržal sa: 0
- v článku II., v bode 5 hlavný kontrolór smie/nesmie podnikať ..., návrh - smie podnikať
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /PhDr. Tomly/
-v článku III., odsek a/ spôsob vykonania voľby kontrolóra tajným hlasovaním/verejným
hlasovaním, návrh - tajné hlasovanie
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-v článku III., odsek c/ vystúpenie kandidáta pred poslancami OZ návrh - maximálne 5 min.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-v článku IV. zriadenie komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra, návrh – zloženie komisie: RNDr. Kopecká, Mgr. Kátlovská, PhDr. Tomly
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-v článku IV. doplniť, že komisia na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra vydá abecedný zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
s uvedením údajov: vek, povolanie, prax a najvyššie ukončené vzdelanie, najneskôr do
19.03.2015.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-v článku V. zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce v regionálnej tlači – návrh
regionálne noviny Trnavsko a Trnava dnes
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce dal hlasovať, kto je za návrh uznesenia OZ na vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra obce po zapracovaní všetkých návrhov, ako bolo horeuvedené:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 3–
2/ Oprava uznesenia č. 7/15 – poslanec PhDr. Tomly navrhuje prijať uznesenie v tomto znení
„ukladá obecnému úradu do nasledujúceho zasadnutia OZ 11.3.2015 legislatívne pripraviť
podmienky na schválenie dodatkov a zmien VZN tak, ako boli prednesené /daň z nehnuteľnosti
– nadzemné podlažia a daň z poľnohospodárskych budov a daň z parkovania osobných
motorových vozidiel/.“
Starosta obce dal hlasovať, kto je za prijatie uznesenia, kde budú zapracované horeuvedené
návrhy.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Diskusia:
poslanec PhDr. Tomly Bystrík:
- konštatoval, že dňa 30.01.2015, kedy napadal sneh si prešiel ulice, ktoré podľa
rajonizácie mu patria a ulice: Krátka, Mostová, Fr. Hečku boli odhrnuté, iba na
Športovej ulici obec odhrnutie snehu nerealizovala. Na čo starosta obce reagoval, že
v ten deň večer bola odhrnutá aj Športová ulica, čo nakoniec aj poslanec PhDr. Tomly
potvrdil.
- ďalej poďakoval Mgr. Kátlovskej za aktívnu účasť na podaní 3 projektov:
1/ „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2015“- názov projektu: Zakúpenie
hudobných pomôcok a nástrojov,
2/ „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2015“- názov projektu: Rekonštrukcia detského
ihriska (pri futbalovom štadióne),
3/ „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2015“- názov projektu: Podpora
športových aktivít seniorov v obci.
- konštatoval, že na OcÚ prebieha kontrola NKÚ a starosta obce oficiálne neinformoval
minimálne poslancov o tejto kontrole a ďalej informoval prítomných, že on sám podal
podnet na NKÚ.
- upozornil na potrebu aktualizácie obecnej stránky, a to o doplnenie údajov: nový
zástupca starostu a vo faktúrach za právne služby o úpravu nesprávneho titulu „Ing.“
na „JUDr.“ Marián Haršány.
- ďalej konštatoval, že v bloku faktúry sa uvádza opakujúca mesačná čiastka 199,16 € za
právne úkony, či sa využívajú tieto právne služby v takej miere, neoplatil by sa nám
právnik platený za každý samostatný právny úkon? Starosta odpovedal, že táto čiastka
199,16 € bola daná paušálne a bola OZ odsúhlasená.
- žiada o podanie informácie, či Ing. Mrva má kľúče od OcÚ
- ďalej upozorňuje v súvislosti s vybavovaním žiadosti občanov: v súvislosti so
susedským sporom bola na obecný úrad zaslaná žiadosť o vyriešenie problému. Na
žiadosti sa uvádza dátum 9.12.2014. Dátum zaevidovania na obecnom úrade je
17.12.2014. Obecný úrad žiadateľovi o vyriešenie spornej situácie odpovedal 15.1.2015
v tomto znení: „Obecný úrad Hrnčiarovce n/P Vám oznamuje, že vzhľadom na
„výmenu“ obecných zastupiteľstiev po komunálnych voľbách v novembri 2014 sa
uvedenému problému bude venovať poriadková komisia ihneď po jej vymenovaní.
Ďakujeme za pochopenie a zostávame s pozdravom ... starosta obce“. Kópia žiadosti
a kópia odpovede bola poslancovi PhDr. Tomlymu /predsedovi komisie/ doručená dňa
9.2.2015 bez akéhokoľvek sprievodného listu. Načo reagoval poslanec PhDr. Tomly
slovami: „Občan 2 mesiace, ak nebol ťahaný za nos, tak minimálne môže byť
najedovaný, neviem či je toto správna komunikácia s občanmi ?“
- poslanec Kochajda Viliam- žiada pre dobrovoľný hasičský zbor finančné prostriedky
na uniformy pre nových členov hasičského zboru a na opravu čerpadla v hodnote cca

-

-

- 4 1500,- €. Ďalej upozorňuje na potrebu zasypať jamu na chodníku na ul. Sv. Martina pri
Vítovi Masárovi.
občan Hrašna Štefan – upozorňuje či plat kontrolóra nemal byť konkrétne určený,
starosta informoval prítomných, že plat kontrolóra je daný zákonom, podľa daného
úväzku.
poslankyňa Mgr. Kátlovská Elena informuje prítomných, že projekty boli podané, ale
nie je zaručená ich úspešnosť, lebo napr. v oblasti šport bolo podaných cca 180 žiadostí
a uvoľnených bude len 20.000,- €. Ďalej informuje, že kontrola NKÚ vykonáva bežne
kontroly na školách, úradoch a z vlastnej praxe môže potvrdiť, že nie je povinnosťou
oboznamovať poslancov o kontrole, ale iba s výsledkom /správou/ kontroly. Starosta
obce na doplnenie uviedol, že bežne na OcÚ sú kontroly či zo životného prostredia, zo
sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, ÚPSvR ..., každoročne sa vykonáva na úrade
audit a poslanci OZ boli oboznámení iba so správou z týchto kontrol.
poslanec Cíferský Štefan- informoval, že Hrnčiarska ulica bola v piatok t. j. 30.01.2015
odhrnutá, ale následne v sobotu 31.01.2015 nebola odhrnutá z dôvodu parkovania
motorových vozidiel /nebola prejazdná/.
občianka Pekarová Iveta – žiada opätovne, či by autobusy Bratislava – Trnava nemohli,
aspoň niektoré spoje, stáť v obci Hrnčiarovce n/P.

Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
17.02.2015 prijalo tieto uznesenia:
- 8/15 – vyhlasuje v súlade s § 18 a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarovce nad Parnou
na deň 31.03.2015 o 18.00 hod. za podmienok, ako je uvedené v textovej časti. Úplne
znenie uznesenia tvorí prílohu tejto zápisnice.
-

9/15 – ukladá OcÚ zapracovať zmeny dodatkom do VZN č. 2/2014 – doplniť daň za
stavbu o príplatok za podlažie, zmeniť sadzbu pre poľnohospodárske stavby a do VZN
č.3/2014 - doplniť daň za parkovanie osobných motor. vozidiel, termín do najbližšieho
zasadnutia OZ, do 11.03.2015.

Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.
Zápisnicu overili: PhDr. Tomly Bystrík

Konečný Ľubomír

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou
č. 8/15 zo dňa 17.02.2015
na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou
I.

VYHLASUJE

V zmysle § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Voľba sa uskutoční dňa 31.03.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad
Parnou.
II.
URČUJE
1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a/ Kvalifikačné predpoklady - ukončené úplné stredné vzdelanie
b/ Iné predpoklady podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2. Náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
(podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie)
- profesijný životopis
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č.
122/21013 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
- koncepciu činnosti hlavného kontrolóra

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „
VOĽBA KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ zašlú na adresu: Obecný úrad Hrnčiarovce nad
Parnou, Farská 37, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, alebo osobne doručia do podateľne
Obecného úradu Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou a to
najneskôr do 17.03.2015 do 14.00 hod. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky
na obecný úrad.
3. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do
práce, týmto dňom je 1. apríl 2015.
4. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 10 hodín týždenne.

5. Hlavný kontrolór vzhľadom ku skrátenému úväzku smie podnikať, alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

III.

SCHVAĽUJE

a) Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: voľba sa vykoná tajným hlasovaním
poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou takto:
1. na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vydá poslancom komisia zvolená
zastupiteľstvom (ďalej len volebná komisia“) pri vstupe do priestoru určeného na tajné
hlasovanie,
2. volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje
zápisnicu o výsledku tajného hlasovania,
3. hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude opečiatkovaný pečiatkou Obce
Hrnčiarovce nad Parnou a kandidáti, ktorí splnia podmienky na účasť na voľbe, budú uvedení
v abecednom poradí,
4. po predstavení kandidátov a ich vyjadrení, že súhlasia s kandidatúrou, môžu predstaviť svoju
koncepciu,
5. následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe hlavného kontrolóra, poslanci jednotlivo
vstúpia do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka,
6. na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta,
7. poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží
hlasovací lístok do volebnej schránky,
8. poslancovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, volebná komisia hlasovanie neumožní,
9. neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude na predpísanom tlačive, alebo poslanec
neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac
kandidátov,
10. poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky
potrebné údaje,
11. na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada,
12. v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti hlasovacieho lístka volebná
komisia,
13. predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali
za jednotlivých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, počet
neplatných hlasovacích lístkov a následne vyhlási výsledky tajného hlasovania,
14. ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby,
15. zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva.

b) Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá
písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.

Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom Hrnčiarovce nad Parnou zaslaná poštou
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najneskôr do 24.03.2015.
c) Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného
kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad
Parnou v časovom rozsahu maximálne 5 minút a odpovedať na otázky poslancov v rozsahu
maximálne 3 minúty pre jedného poslanca,
d) Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

IV.

ZRIAĎUJE

Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na
posúdenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
v zložení z poslancov:
Mgr. Elena Kátlovská
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
PhDr. Bystrík Tomly
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra a vydá abecedný zoznam kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra najneskôr do 19.03.2015, s uvedením nasledovných údajov: vek, povolanie, prax,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie.
V.

UKLADÁ OBECNÉMU ÚRADU

Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli
obce, na webovom sídle obce a skrátenú formu vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
v regionálnej tlači /Trnava dnes a Trnavsko/v zákonom stanovenej lehote.

Zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle:
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou
uznesením č. 8/15 zo dňa 17.02.2015
vyhlasuje
v súlade s § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU
NA DEŇ 31.03.2015
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou v kultúrnom dome
v Hrnčiarovciach nad Parnou o 18:00 hod.

Miesto podania prihlášky: Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou
Farská 37
91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Termín podania prihlášky: do 17. marca 2015 do 14:00 hod.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný
úrad
Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
-

-

osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
(podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie)
profesijný životopis
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č.
122/21013 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
koncepciu činnosti hlavného kontrolóra

Požadované doklady je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného
kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad
Parnou v časovom rozsahu maximálne 5 minút a odpovedať na otázky poslancov.
Funkcia hlavného kontrolóra Obce Hrnčiarovce nad Parnou sa vykonáva na pracovný úväzok
10 hodín týždenne.
Ďalšie informácie: tel. 033/5548397

Skrátená forma do regionálnych novín:

Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou
uznesením č. 8/15 zo dňa 17.02.2015 vyhlasuje
v súlade s § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Obce Hrnčiarovce nad Parnou
www.hrnčiarovce.sk
Miesto podania prihlášky: Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou
Farská 37
91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Termín podania prihlášky: do 17. marca 2015 do 14:00 hod.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný
úrad

Požadované doklady je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
Ďalšie informácie: tel. 033/5548397

