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                                                                                           V  Granč – Petrovciach 21 .06. 2022 

P O Z V Á N K A 

  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m 

              17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v  Granč - Petrovciach, 

ktoré sa uskutoční dňa 24. 06. 2022 /piatok/ o 19,00 hod.  

v zasadačke OcÚ  v Granč – Petrovciach 

PROGRAM: 
1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia OZ 
2.  Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 
3.  Kontrola plnenia uznesení 
4. Záverečný účet obce Granč – Petrovce za rok 2021 
5. Správa hlavného kontrolóra, k  záverečnému účtu obce za rok 2021 
6. Zmena rozpočtu na rok 2022 
7. Voľby do orgánov samosprávy obcí - určenie počtu poslancov, určenie volebných 

obvodov, určenie úväzku starostu obce 
8. Bytový  dom 12,B.J.  – aktuálne informácie 
9. Bytový  dom 12,B.J. – II. etapa – informácia 
10.  „ Dní Obce Granč- Petrovce - 13. a 14. august 2022“ – informácia z prípravy 

a zriadenie organizačného výboru  - úlohy 
11. Nominácia na ocenenia občanov pri príležitosti osláv 730 výročia obce 
11. Kúpna zmluva- Jednota SD - schválenie návrhu zmluvy na odkúpenie spoluvlastníckeho 
podielu 
13. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 
12. VZN obce „ pravidla času predaja v obchode a času predaja služieb, ustanovenie 

podrobností o organizácií miestneho referenda a ustanovenie činností, ktorých 
vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste“- inf. 
o potrebe schválenia -návrh jednotlivých VZN 

13. Rôzne  a diskusia 
14. Návrh Uznesenia zo zasadnutia OZ č. 17/2020 
15. Záver 

 
Účasť všetkých poslancov OZ, je veľmi dôležitá !!! 

 
 
 
     Mgr. Peter Pitoňák, v. r. 

starosta obce 
Prizvaná:: 
1. Mgr. Tatiana Brandoburová , hlavný kontrolór obce                                                            


