
Uznesenie č. 219/2014  
z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 28.04.2014 

K bodu 1: Otvorenie a schválenie programu  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.z o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  program  rokovania obecného zastupiteľstva. 
 

Dubovica, dňa  .......... 2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  v.r. 
 
 

Uznesenie č. 220/2014  
z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa  28.04.2014 

K bodu 2: Zloženie sľubu poslanca OZ 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa  zákona č. 369/1990 Zb.z o obecnom zriadení 
v z. n. p. 
Konštatuje, že: 
Zvoleny poslanec obecného zastupiteľstva Štefan Šipka  zložil zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva 
 
 
Dubovica, dňa ...........2014                                        Bystrík Hudák 
                                                                                                        starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 221/2014  
z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa  28.04.2014 

K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z  29. zasadnutia.  
 
Dubovica, dňa ..............2014                                        Bystrík Hudák 
                                                                                                         starosta obce v.r. 
 

 
Uznesenie č. 222/2014  

z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 28.04.2014 

K bodu 4: 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  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r.  
 



Uznesenie č. 223/2014  
z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 28.04.2014 

K bodu 4: Vyhodnotenie zámeru odpredaja hotela Holcija   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  
a) konštatuje  k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na  odpredaj hotela Holcija, že do 
uvedeného termínu nebola predložená žiadna ponuka. 
b) schvaľuje zmenu súťaže nasledovne cena 160.000,00 € a termín predkladania ponúk je do 
30.05.2014. 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 224/2014  
z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 28.04.2014 

K bodu 6: Prerokovanie žiadosti 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  
 
a) pozastavuje  predaj pozemku p.č. 670/3  na základe  žiadosti p. Ľubomíra Timča  
 
b) berie na vedomie  žiadosť Pozemkového spoločenstva URBÁR Dubovica  o pozastavenie 
predaja pôdy  evidovanej na LV 761 p.č. 383/1 a 383/2  
 
 
Dubovica, dňa  ..............2014     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 225/2014  
z 29. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 28.04.2014 

K bodu 7: Prerokovanie nepodpísania uznesení 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  
a) berie na vedomie informáciu starostu z obce  Ľubotín o spoločnom projekte „Posúvame 
hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ -  cezhraničná spolupráca , v  ktorom 
obec Dubovica je vedúcim partnerom  a z toho vyplývajúcich všetkých práv  a povinnosti 
zakotvených v zmluvách projektu 
b)  berie na vedomie informáciu starostu z obce Dubovica o podanom podnete na prokuratúru 
k  uzneseniu  - vyhlásenie referenda na odvolanie starostu obce  
c) schvaľuje výstavbu chodníka od č. d.8  - 2 
d) poveruje  starostu obce  vyzvať p. Petra Hudáka o vrátenie  zapožičanej unimobunky   od 
obce do 30.09.2014 
 
Dubovica, dňa  ..............2014     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  v.r.  


