
Uznesenie č. 184/2014  
z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 03.01.2014 

K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  program  rokovania obecného zastupiteľstva. 
 

 

 

Dubovica, dňa 03.01.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

 

Uznesenie č. 185/2014  
z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 03.01.2014 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z 25.zasadnutia 
OZ. 
 

 

Dubovica, dňa 03.01.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 186/2014  
z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 03.01.2014 

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  návrhovú komisiu. 
 

Dubovica, dňa 03.01.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 



 
Uznesenie č. 187/2014  

z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 03.01.2014 

K bodu 4 : Neuplatňovanie programovej štruktúry  v rozpočte obce   
       
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry obce   
 
 

Dubovica, dňa 03.01.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 

 
Uznesenie č. 188/2014  

z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 03.01.2014 

K bodu 5:  Zrušenie programov a podprogramov  v schválenom rozpočte na rok 2014 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. r u š í    programy a podprogramy v schválenom rozpočte obce  Dubovica  
na rok 2014 
 
 
 

Dubovica, dňa 03.01.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 189/2014  

z 25. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 03.01.2014 

 
K bodu 6:  Prerokovanie odkúpenia majetku z exekučného  konania 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v z. n. p. schvaľuje  odkúpenie hnuteľného majetku od p. Jozefa Ceperka  : 
- Frekvenčný menič s príslušenstvom                          3.136,92 € 
- Prevodovka k vlekom                                              896,01 € 
- Ratrak Kassbohrer                                           7.323,95 € 
 
 

Dubovica, dňa 03.01.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 


