
Uznesenie  zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2012 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo:  

 
Berie na vedomie: 
 
Uznesením  č. 104/2012 
Informáciu  o činnosti starostu obce 
 
Uznesením  č. 105/2012 
Kontrolu plnenia uznesenia 
 
Uznesením  č. 106/2012 
Správu audítora účtovnej závierky za rok 2011 
 
Uznesením  č. 107/2012 
Exekučné konanie na spoločnosť Oddychové centrum Žliabky Dubovica 
 
Uznesením  č. 108/2012 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012, č. 5/2012 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 priložených  príloh  
 
Schvaľuje: 
 
Uznesením  č. 109/2012 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2011/2012 ZŠ 
 
Uznesením  č. 110/2012 
Správu o výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2011/2012 MŠ 
 
Uznesením  č. 111/2012 
Žiadosť p. Filipovej  o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v čiastke 200,00 €  
 
Uznesením  č. 112/2012 
Nájomné zmluvy a Kúpnu zmluvu   na odkúpenie pozemkov týkajúce sa stavby –    „Chodník 
pre peších Dubovica - Lipany“  
 
Uznesením  č. 113/2012 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2012 v zmysle  § 14odst. 2 písmena a),b)  
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 na 
úhradu faktúry firme SLOVDACH, s.r.o., Stará Ľubovňa 
 



 
Uznesením  č. 114/2012 
Prevádzkový poriadok zberného miesta  na zber biologický rozložiteľného odpadu – bývala 
čistička 
 
Uznesenie č. 115/2012 
Po  prehodnotení v zmysle   zákona  NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
v súlade s § 3 ods. 1)  schvaľujú  plat starostu obce, ktorý je  súčinom  priemernej mesačnej 
mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok ( t.j. 2011)  786,00   x  1,98 
násobok § 4 ods.1,  počet obyvateľov  v obci (t.j.1524).  Plat starostu obce od  01.11.2012 je 
1.557,00 €.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Bystrík Hudák 
         starosta obce  


