
Uznesenie č. 246/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 7.8.2014 

K bodu :1 Otvorenie a schválenie programu  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  program  rokovania obecného zastupiteľstva. 
 
 

Dubovica, dňa  .......... 2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 247/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa  7.8.2014 

K bodu :2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z  32. 
zasadnutia OZ. 
 
Dubovica, dňa ..............2014                                        Bystrík Hudák 
                                                                                                         starosta obce v.r. 
 
 

 
Uznesenie č. 248/2014  

z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 7.8.2014 

K bodu : 3 Voľba návrhovej komisie 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje  návrhovú komisiu. 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

 
Uznesenie č. 249/2014 

 z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 7.8.2014 

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. 
 

Dubovica, dňa .................2014             Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 



Uznesenie č. 250/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

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 ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 251/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu: 6 Prerokovanie návrhu rozsahu  výkon funkcie  starostu Obce Dubovica  na 
nové volebné obdobie r. 2014 – 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce  Dubovica v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. určuje v novom volebnom období r. 2014-2018 rozsah :  1 (t.z. 
v plnom rozsahu). 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 252/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu 7 Prerokovanie návrhu  počtu poslancov Obce Dubovica na nové volebné 
obdobie r. 2014 – 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce  Dubovica v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  určuje počet poslancov Obce Dubovica  v novom volebnom období  r. 
2014- 2018  9 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 253/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu: 8  Prerokovanie návrhu platu starostu obce  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  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 1632,00 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2014 



(t.j.824 x 1,98=1631,52 po zaokruh. 1632) 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r 
 
  

Uznesenie č. 254/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu: 9  Stanovisko hl. kontrolóra obce k preklenovaciemu úveru  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce  Dubovica v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k preklenovaciemu 
úveru. 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 255/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu: 10 Prerokovanie preklenovacieho úveru  na pre financovanie  projektu 
MuLuDu 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica V súlade s § 11 ods. 4   zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  s c h v a ľ u j e preklenovací úver  v čiastke   do 100.000,00 € 
na úhradu   nákladov projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom „Posúvame hranice 
spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r.  

Uznesenie č. 256/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu: 11 Prerokovanie zmeny rozpočtu  obce na rok 2014 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 9/2014 zo dňa 
08.07.2014 podľa priloženej   prílohy v zmysle § 14  ods. 2  písmena a)  až c) zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.   
b) schvaľuje zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 10/2014 v zmysle  § 14 odst. 2  
písmeno a/ až c/   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  
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 257/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu: 12  Prerokovanie žiadosti 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica V súlade s § 11 ods. 4   zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.   



 
a)  súhlasí s umiestnením stávkového terminálu v prevádzke pohostinstve J&J Pub Dubovica, 
Dubovica 331  
 
b) súhlasí so zmenou otváracích hodín  v pohostinstve J&J Pub Dubovica , Dubovica 331 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 258/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu 13:  Prerokovanie pokračovania výstavby  chodníka smerom do Lipian  
Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica V súlade s § 11 ods. 4   zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje pokračovanie výstavby chodníka po mostík, ktorý je 
nad potokom z  potúčka  
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r 
 
 
 

Uznesenie č. 259/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu 14.  Zmluva na odpredaj hotela Holcija  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie   Kúpna zmluvu o prevode nehnuteľností (hotel Holcija 
s príslušenstvom) uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a súvisiacich 
predpisov 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 
 

Uznesenie č. 260/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

K bodu 15: Schválenie zámeru odpredaja lyžiarskych  vlekov  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica prerokovalo predložený materiál a 

I. schvaľuje 

a) podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 7a ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje, že hnuteľný majetok obce -lyžiarske 
vleky ,  pozostávajúci:   

- malý vlek 300 m,  stĺpy- 7 ks, kotvy – 20 ks,  pätky – 7 ks, elektromotor, elektrický 
rozvádzač, kladky na každom stĺpe  



- veľký vlek  LVH  180  stĺpy 12 ks , pätky 12 ks , kladky na každom stĺpe, kotvy - 113, 
elektromotor, ktorého zostatková cena v účtovníctve je  0,00 Eur, slovom:  nula Eur, sa stáva 
prebytočným majetkom obce. Tento majetok bude ponúknutý prípadným záujemcom na 
predaj formou obchodnej verejnej súťaže, 

b) zámer Obce Dubovica predať hnuteľný  majetok obce – lyžiarske vleky pozostávajúci  zo 
zariadení uvedených v bode a) spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 
288 Obchodného zákonníka  
 
c) podmienky verejnej obchodnej súťaže „OVS - Predaj lyžiarskych vlekov a príslušenstva“ –  
Záväzné podmienky súťaže: 

- predloženie návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať: 
kúpnu cenu predmetu súťaže, pričom minimálna bude podľa znaleckého posudku 
t.j. :  Tatrapoma LVH180   :  7.916,00 €  
         Malý vlek L 300 m     : 1.331,00 € 
záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu do 30  dní od podpísania zmluvy 

- čestné vyhlásenie - navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči 
vyhlasovateľovi 

Ďalšie podmienky súťaže: 
- Kritériom vyhodnotenia ponúk je najvyššia ponuka, ktorá spĺňa záväzné 

podmienky súťaže 
- Vyhlasovateľ ma právo vybrať najvýhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné 

podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov 
- Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na 

podávanie návrhov 
- Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži 
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani 

jednu ponuku 
- Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva 
- Ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného 

úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – Predaj lyžiarskych vlekov 
a príslušenstva“ v lehote do  5.9.2014 

d) komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení  poslancov obecného 
zastupiteľstva  

II. p o v e r u j e 
starostu obce zabezpečiť vyhlásenie a zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v súlade 
s platnou legislatívou na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a v regionálnej tlači. 
 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 
 
 



Uznesenie č. 261/2014  
z 32. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 07.08.2014 

 
K bodu 16: Prerokovanie správ nezávislého audítora  za rok 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica  v  súlade s § 11 ods. 4 písm.  zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  berie na vedomie  
a) správu nezávislého audítora o uskutočnení auditu účtovnej závierky obce Dubovica za rok 
2013 
b) správu nezávislého audítora o uskutočnení auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce 
Dubovica za rok 2013 
 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 


