
Uznesenie č. 195/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

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 s doplnkami. 
 

Dubovica, dňa  2.4. 2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 196/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa  31.03.2014 

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 27.zasadnutia 
OZ. 
Dubovica, dňa  2.4.2014                                        Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 197/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

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   2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 198/2014  

z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 4: Vyhodnotenie ponúk na odkúpenie  Hotela  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  
a) berie na vedomie vyhodnotenie ponúk na  odkúpenie hotela Holcija a z dôvodu nesplnenia 
podmienok verejnej súťaže ich odmieta 
b poveruje  starostu obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7.4.2004  o 19.00 
hod. z dôvodu odpredaja hotela Holcija. 
 
Dubovica, dňa  2.4. 2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  



Uznesenie č. 199/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 5: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  2.4.2014              Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 200/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 6: 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  2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 201/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 7: Správa o činnosti RZ ZMOS Horná Torysa             
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie správu o činnosti RZ ZMOS Horná Torysa. 
 
 

Dubovica, dňa   2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 202/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 8: Úprava rozpočtu obce – použitie rezervného fondu  

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  na základe ods. 2  písmena a)  až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  zmenu rozpočtu  rozpočtovým 
opatrením č. 1/2014 podľa priloženej  prílohy vykonanú starostom obce Bystríkom Hudákom  
na základe  uznesenia OZ  č. 99/2012 zo dňa 26.07.2012 (presun rozpoč. prostriedkov v rámci 



schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to poníženie 
kapitálových výdavkov o 6.300,00 € a  povýšenie  bežných výdavkov o 6.300,00€ - 
implementačné služby  MuĽuDu) 
b) berie na vedomie zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 2/2014 zo dňa 05.03.2014 
podľa priloženej  prílohy vykonanú starostom obce Bystríkom Hudákom  na základe  
uznesenia OZ  č. 99/2012 zo dňa 26.07.2012 (presun rozpoč. prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to: OU -  poníženie 
a povýšenie  bežných výdavkov  v celkovej čiastke -  7324,00 €,   zmenu rozpočtu  na základe 
listov Okresného úradu odbor školstva Prešov   ZŠ: zvýšenie bežných príjmov   a výdavkov 
o 251,00 € zníženie bežných výdavkov – 5592,00 € a presun medzi položkami  zvýšenie 
a zníženie  bežných výdavkov v čiastke 1324,00 €  a  MŠ zvýšenie bežných  príjmov a 
výdavkov  1004,00 € a presun medzi položkami  zvýšenie a zníženie  bežných výdavkov 
v čiastke  982,00 €. 
c) schvaľuje zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 3/2014 v zmysle  § 14odst. 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 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v čiastke 
8.000,00 €  (povýšením  výnosu dane), a čerpaním z rezervného fondu – finančné operácie   
40.0000 €  povýšenie  bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 48.000,00 €  
zvýšenie príjmu ZŠ  z dobropisov  o 4849,00 a zvýšenie bežných výdavkov  o 4.849, 00 € 
a MŠ zvýšenie  príjmov z dobropisov o 1041,00 € a zvýšenie bežných výdavkov o 1041,00 €  
d) schvaľuje použitie  rezervného fondu vo výške 40.00,00 € na obstaranie dlhodobého 
majetku  - prevádzkové stroje do kuchyne cca 20.000,00 €  a rozoberateľné montované 
pódium cca 20000,00 € 
 
Dubovica, dňa. 2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 203/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 9: Prerokovanie školy v prírode   

Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje žiadosť riaditeľa  ZŠ v Dubovici na uskutočnenie 
Školy v prírode v Doškoľovacom stredisku Vyšné Ružbachy, v termíne od 26.05.2014  
do 30.05.2014 pre 34 žiakov.  
 
Dubovica, dňa  2.4.2014     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 

Uznesenie č. 204/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 10: Prerokovanie parkovania aut na chodníku    



Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. poveruje  starostu  obce vyzvať občanov  cestou miestneho rozhlasu 
o neparkovaní   aut na chodníku a dodržiavaní dopravného značenia  v obci. 
 
 
Dubovica, dňa  2..4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 

Uznesenie č. 205/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 11: Výstavba chodníkov 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  pokračovanie  výstavby chodníka pozdĺž hlavnej cesty od č. 
domu 8 smerom do Lipian  
 
Dubovica, dňa  2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 206/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 12: Oprava ciest 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. poveruje starostu obce majetkoprávnym  vysporiadaním cesty  Za Mlynkom 
  
Dubovica, dňa  2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 
 

Uznesenie č. 207/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 27.03.2014 

K bodu 13: Prerokovanie výstavby bytovky  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  konštatuje, že o výstavbu bytovky prejavilo 8 občanov.  
 
 
Dubovica, dňa  2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 208/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

K bodu 14: Prerokovanie dubovického jurmaku 



Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  schvaľuje poriadanie  10. ročníka  „Dubovického jurmaku“  dňa  
28.06.2014. 
 
 
Dubovica, dňa  2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 209/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

 
K bodu 15: Prerokovanie žiadosti  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.   
a) schvaľuje otváracie hodiny   na základe žiadosť  COOP Jednota Prešov, pre prevádzku 
potraviny Dubovica 331  
b) schvaľuje otváracie hodiny na základe žiadosť  firmy J&J Trade Slovakia s.r.o., 17. 
novembra  Sabinov,   pre pohostinstvo  J&J Pub Dubovica 331 
c) poveruje starostu obce zvolať dňa 7.04.2014 stretnutie poslancov z dôvodu  o odkúpenia 
pozemkov  č. 670/17 a č.670/24 na základe žiadosti p. Bc. Kataríny Oslovičovej   
d) berie na vedomie  odvolanie na oznámenie p. Alžbety Zvlolenskej  
 
 
Dubovica, dňa  2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 210/2014  
z 27. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 31.03.2014 

 
K bodu 16: Rôzne  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.    
a) poveruje starostu obce  vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s 14 ods. 2 písm a) až c) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov (na základe oznámenia okresného úradu, odboru školstva o výške pridelených 
finančných prostriedkov pre školy) 
b) poveruje  starostu obce  vyzvať p. Petra Hudáka o vrátenie  zapožičanej unimobunky  
zapožičanej od obce do 31.10.2014 
c) berie na vedomie  Správu  č. 1/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými Obci 
Dubovica na havárie – oprava strechy ZŠ Dubovica. 
 
 
Dubovica, dňa  2.4.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  


