
 
Uznesenie č. 160/2013  

z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica .podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 22. zasadnutia OZ. 
 

 

Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
 

    Uznesenie č. 161/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 5: Informáciu o činnosti starostu obce            
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica .podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o činnosti starostu obce. 
 
 
 
Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 

 

    Uznesenie č. 162/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 6: Vyhodnotenie „Dubovického jurmaku“            
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica .podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o vyhodnotení „IX. ročníka Dubovického 
jurmaku“. 
 
 
Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 



Uznesenie č. 163/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 7: Prerokovanie žiadosti           
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica .podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

a)  neschvaľuje  žiadosť p. Imricha Kuchárika o prenájom pozemku  p.č. 724/2 o výmere 
15m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria .  

b) súhlasí  s vydaním povolenia na  prevádzkovú činnosť miestneho hostinca  z pozície 
nástupcu prenajatých priestorov od spoločnosti COOP Jednota Prešov na základe 
žiadosti p. Jána Harčára, Prešov  

c) berie na vedomie  ukončenie nájmu prenajatých priestorov Dubovica 331 -  Hostinec,  
a poskytovania hostinských  služieb dňom 30.09.2013 na základe oznámenia od PhDr. 
Agáty  Korbačkovej, Prešov  

d) neschvaľuje  žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc  pre p. Helenu Leškovu, bytom 
Dubovica 8  

e) neschvaľuje  žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc  pre p. Luciu Novotnu,  
      Dubovica 8  
f) schvaľuje   žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc  pre p. Jána Havrilu, Dubovica 205  

v čiastke 100,00 € 
 

Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 

Uznesenie č. 164/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 8: Prerokovanie nájomných zmlúv          
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica .podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje. Nájomné zmluvy medzi Obcou Dubovica  a vlastníkmi 
pozemkov tréningového ihriska. Zmluva bude prehodnotená v roku 2014.   
 
Dubovica, dňa 26.9.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

Uznesenie č. 165/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 9: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením        
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o  
 
 
 



rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmenu rozpočtu  
rozpočtovým opatrením č.4/2013 (presun v školstve viď príloha), č. 5/2013 podľa priloženej  
prílohy vykonanú starostom obce Bystríkom Hudákom  na základe  uznesenia OZ  č. 99/2012 
zo dňa 26.07.2012 (presun rozpoč. prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom 
sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to poníženia a povýšenie bežných príjmov o 2.554,00 
€ a a povýšenie a poníženie bežných výdavkov o 3894,00€ ) a č. 6/2013 (poníženie a 
povýšenie bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky OU, MŠ, ZŠ – viď príloha ). 
 

Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 166/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 10: Konsolidovaná účtovná závierka      
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie Správu nezávislého audítora - Ing. Daniely 
Bernátovej  z overenia konsolidovanej  účtovnej  závierky Obce Dubovica  za rok 2011 a 2012  
 

Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 167/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 1l: Znalecký posudok  - hotela Holcija     
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie Znalecký posudok  -hotela Holcija 
vypracovaný znalcom -  Ing. Michal Malina. 
 
 
Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 168/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 12: Prehodnotenie platu starostu obce    
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie plat starostu, v súlade s ods. 3  § 4  zák. č. 
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1. citovaného zákona, a to  v sume 
1594,00 €  mesačne s účinnosťou od 1.1.2013 ( t.j. 805 x 1,98=1593,90 po zaokruh. 1594,00) 
 
Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  



 
Uznesenie č. 169/2013  

z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 13: Vyhodnotenie lyž. sezóny 2012-2013 
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
a) neschvaľuje Lyžiarsky denník  - lyžiarska sezóna za I. polrok 2013 predložený 
spoločnosťou Oddychové centrum „Žliabky“  s.r.o. Dubovica s tým, že snehové podmienky 
boli splnené podľa čl. III. Zmluvy o nájme  lyž. vlekov zo dňa 7.10.2005 
b)schvaľuje  ukončenie nájmu v súlade s článkom V. bod 1 a bod 3   Zmluvy o nájme 
lyžiarskych vlekov č. 666/2005 k 01.10.2013. 
 
  

Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 
 

Uznesenie č. 170/2013  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 24.09.2013 

K bodu 14: Rôzne  
 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.    
a) berie na vedomie  Rámcovú dohodu č. CVO513 o poskytnutí služieb  uzatvorenú medzi 
Objednávateľom Mesto Lipany (za Mesto Lipany a obce: Červenica pri Sabinove, Ďačov, 
Dubovica, Jakubová Voľa, Kamenica, Lúčka, Milpoš, Oľšov, Rožkovany)  a  Poskytovateľom  
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o. Lužianky  
b) schvaľuje opravu miestnej komunikácie – Za Mráza  ( k rodinnému domu  p. Bujňáka a p. 
Baňasa) 
c)  schvaľuje  predĺženie  chodníka z Dubovice – do Lipian pozdĺž cesty smerom k mostíku  
 
 
 
 
 
 
Dubovica, dňa 26.09.2013      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 


