
Uznesenie č. 190/2014  
z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.02.2014 

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 12.02.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 

Uznesenie č. 191/2014  
z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.02.2014 

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  26.zasadnutia OZ. 
 

 

Dubovica, dňa 12.02.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 

Uznesenie č. 192/2014  
z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.02.2014 

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 12.02.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 193/2014  

z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.02.2014 

K bodu 4 : Prerokovanie predaja hotela Holcija 
       
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. a zákona č. 138/1991 o majetku obci v z.n.p.  
 



I.  s c h v a ľ u j e 
a) zámer predaja nehnuteľnosti - Hotel Holcija s.č. 321  na p. CKN 672/12 kú. Dubovica s 
prísl. a pozemkom z parciel - p. CKN č. 672/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1008m2, P. CKN č. 672/3 - ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 - ostatné 
plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1336m2 a p. 
CKN č. 670/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, v hodnote 
331.000.00 €  spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Táto hodnota je zároveň najnižšou 
cenovou ponukou.  
 
b) podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj - Hotel Holcija s.č. 321  na p. CKN 672/12 
kú. Dubovica s prísl. a pozemkom z parciel - p. CKN č. 672/12 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1008m2, P. CKN č. 672/3 - ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 - 
ostatné plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1336m2 a p. CKN č. 670/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, 
 

c) komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení  poslanci obecného 
zastupiteľstva (( Timčo, Roba, Ing. Oslovič, Kolesár, Semančík, Bryndza, Ing.Karabinoš, 
Cisko, Cifra) 

 
II.  p o v e r u j e   
starostu obce zverejniť zámer o na úradnej tabuli, web stránke obce a v regionálnej tlači.  
 
 

Dubovica, dňa 12.02.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 
 

Uznesenie č. 194/2014  
z 26. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.02.2014 

K bodu 5:  Prerokovanie správca  FK 
 
a)Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. prehodnotilo   funkciu  správcu športového areálu a ponecháva 
ako bolo schválené  uznesením z 25. zasadnutia OZ dňa 8.01.2009. 
 
b) Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. neschvaľuje žiadosť p. Alžbety Zvolenskej. 
 
 
 

Dubovica, dňa12.02 .2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  


