
 Uznesenie z 19. zasadnutia OZ konaného dňa  12.12.2012 
 
 

Obecné zastupiteľstvo  
 
Berie na vedomie:  
Uznesením č.117/2012 
Informáciu  o činnosti   starostu obce 
 
Uznesením  č.118/2012 
Viacročný rozpočet obce Dubovica  na roky 2014, 2015 vrátane programov a podprogramov  
 
Uznesením č.119/2012 
Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014, 2015 
 
Uznesením č. 120/2012 
Kontrolu plnenia uznesenia 
 
Uznesením  č. 121/2012 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2012 v zmysle uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 99/2012 zo dňa 26.07.2012 v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a)zákona NR SR  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu  
 
Uznesením  č. 122/2012 
Informáciu o projekte  „Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti“  
z ÚPSVaR  
  
S c h v a ľ  u j e  :  
 
Uznesenie č. 123 /2012 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona 
písmena a), b), c)  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého 
návrhu  
 
Uznesenie č. 124/2012 
a) VZN č. 1/2013 o miestnych daniach na území obce Dubovica  
b) VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady 
c) č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované      
 sociálne služby   
d) č.4/2013 o poplatkoch za služby a práce vykonávané Obecným úradom v Dubovici 
e)  č.5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na  úseku školstva  
 
Uznesenie č.125/2012 
Rozpočet obce Dubovica  na rok 2013 vrátane programov a podprogramov a to:   

a) rozpočet príjmov na rok 2013 v objeme 456180,00 € 
b) rozpočet výdavkov na rok 2013 v programovej štruktúre v objeme 456180,00 €  
c) bežný rozpočet na 2013 ako prebytkový s prebytkom 29 076,00 €  



d) kapitálový rozpočet na 2013  ako schodkový  a schodok je krytý prebytkom bežného 
rozpočtu  príslušného rozpočtového roku  

  
Uznesením č. 126/2012 
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 
 
Uznesením č.127/2012 
Odpis nákladov zmarenej investície –  „Autobusová zastávka“  - v čiastke 398,33 € a 
„Rekonštrukcia viacúčelového domu Dubovica „ – časť klimatizácia  v čiastke 535,50 €  
 
Uznesením č. 128/2012 
Použitie  finančného daru vo výške 145,80 € poskytnutého od Gminy Wišniew  na preplatenie  
nákladov  vynaložených na reprezentačné výdavky  
 
Uznesením  č.129/2012 
Prijatie zamestnancov do pracovného pomeru evidovaných na ÚPSVaR  z občanov obce  
 
R u š í : 
 
Uznesením č.130/2012 
a) VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území obce Dubovica  
b) VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady 
c) VZN č. 3/2012 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  
kompetencii na úseku školstva 
d) VZN č. 6/2012 o poplatkoch za služby a práce vykonávané obecným úradom v Dubovici 
e ) VZN č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované      
 sociálne služby   
 
 
P o v e r u j e : 
 
Uznesením č.131 /2012 
 Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku obce  k 31.12.2012                                        
 
  
       
 
 
 
 
 
          
 
                                                                                                         Bystrík Hudák 
         starosta obce  
 
 
 


