
Uznesenie  z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 14.04.2011 
 
 

Obecné zastupiteľstvo  
 
Berie na vedomie:  
 
 Uznesením 20/2011 
-    Informáciu  o činnosti   starostu obce 
 
Uznesením 21/2011 
-    Stanovisko hlavného kontrolóra  obce  k záverečnému účtu obce  za rok 2010  a správu 
hlavného kontrolóra o vykonaní finančnej kontroly na obecnom úrade za rok 2010 
 
S c h v á ľ  u j e  :  
  
Uznesenie č. 22/2011 
a)   Záverečný účet  obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie  bez výhrad.   
b)   Vysporiadanie schodku v sume 374 445,14 € 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  z rezervného fondu  
a návratných zdrojov financovania. 
c)  Čiastku 3910,77 €  časť nevyčerpaných fin. prostriedkov, ktoré boli prevedené v roku 
2010  z účtu rezervného fondu na základný bežný účet obce na kapitálové výdavky vrátiť späť 
na účet rezervného fondu.  
d)   Ročná uzávierka k dátumu schvaľovania záverečného účtu ešte nie je verifikovaná 
audítorom.  
 
Uznesenie č. 23/2011 
Správu inventarizačnej komisie o vykonanej  inventarizácii hospodárskych prostriedkov 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ostatného majetku, drobného majetku 
a materiálových zásob obce k 31.12.2010 
 
Uznesenie č. 24/2011 
Návrh na zastavenie exekúcie proti povinnému Marianovi Maleckému  na základe správy 
o priebehu exekučného  konania Ex 68/1 
  
Uznesenie č. 25/2011 
Zrušenie pohľadávky upadcu KOVOROB Lipany na základe Uznesenia Krajského súdu 
v Košiciach č. k. 4K12/99-143 
 
Uznesenie č. 26/2011 
Úhradu faktúry od dodávateľa 4ARCH STUDIO, s.r.o. Haniska  za vypracovanie  projektovej 
dokumentácie  na stavbu zateplenie objektu Materská škola   v čiastke 6000,00 € (súčasťou 
PD je:  protipožiarne technické riešenie, statické posúdenie stavby, projektové energetické 
hodnotenie, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia, dokumentácia 
stavebných objektov a inžinierskych sieti, rozpočet) 
 
Uznesenie č. 27/2011 
Žiadosť p. Kapitanovej o jednorázovú finančnú pomoc z dôvodu ťažko chorého manžela 
v čiastke 500,00 € 



 
 
 
 
Uznesenie č. 28/2011 
Požiadavku  hudobnej skupiny p. Jána Molčana Dubovica 284 prenájom priestorov  na 
nácvik. 
 
Uznesenie č. 29/2011 
Poriadanie „Dubovického jurmaku“ dňa 25.6.2011 
 
 
 
N e s ch v a ľ u j e : 
 
Uznesením 30/2011 
Žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech Ing. Peter Čmelik a PhDr. Kristína 
Čmeliková,  bytom Prešov   
 
 
 
 
 
          
 
                                                                                                         Bystrík Hudák 
         starosta obce  
 
 
 


