
Uznesenie  z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 12.06.2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo:  

 
Berie na vedomie: 
 
Uznesením  č. 148/2013 
Informáciu  o činnosti starostu obce 
 
Uznesením  č. 149/2013 
Kontrolu plnenia uznesenia 
 
Uznesením  č. 150/2013 
Správu audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2012 
 
Uznesením č. 151/2013  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2012 
 
Uznesením  č.152/2013 
Zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 2/2013 v zmysle  § 14odst. 2 písmena 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 priloženej  prílohy 
vykonanú starostom obce Bystríkom Hudákom  na základe  uznesenia OZ  č. 99/2012 zo dňa 
26.07.2013 (presun rozpoč. prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia 
celkové príjmy a výdavky v čiastke 1.446,00 €) 
 
Uznesením  č.153/2013 
Rozdelenie úloh pri poriadaniu  IX ročníka „Dubovického jurmaku“  dňa 29.06.2013 
a oslovenie sponzorov  
 
Schvaľuje : 
 
Uznesením  č. 154/2013 
 
a) Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad  
b) Použitie prebytku FP vo výške  36.371,52  €   zisteného podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. 
a) a  b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu  
c) Ročná uzávierka k dátumu schvaľovania záverečného účtu  je verifikovaná audítorom  
 
Uznesením  č. 155/2013 
Zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 3/2013 v zmysle  § 14odst. 2   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 priloženej  prílohy – povolené 
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v čiastke 2923,00 € 
 
 
 



Uznesením  č. 156/2013 
Zmluvu o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej  záujmovej činnosti žiakov na 
rok 2013 medzi Obcou Dubovica a Mestom Lipany   
 
N e s ch v á ľ u j e : 
 
Uznesením  č. 157/2013 
 
Nájomnú zmluvu  medzi Obcou Dubovica a p. Martinom Lipovským  
 
 
P o v e r u j e : 
 
Uznesením  č. 158/2013 
Starostu obce s pípavou na vybudovanie bytoviek v obci  
 
Uznesením  č. 159/2013 
Starostu obce vypracovať ponuku na odpredaj hotela Holcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Bystrík Hudák 
         starosta obce  


