
Uznesenie č. 241/2014  
z 31. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 7.7.2014 

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. 
 
                              10.7. 

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

Uznesenie č. 242/2014  
z 31. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa  7.7.2014 

K bodu 2: 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  31. 
zasadnutia OZ. 
                          10.7. 
Dubovica, dňa ..............2014                                        Bystrík Hudák 
                                                                                                         starosta obce v.r. 
 
 

 
Uznesenie č. 243/2014  

z 31. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 7.7.2014 

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje  návrhovú komisiu. 
 
                         10.7. 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

 
Uznesenie č. 244/2014  

z 31. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 7.7.2014 

K bodu 4: Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže  prevodu nehnuteľného majetku -  
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 bola predložená jedná  ponuka, ktorá  splnila  podmienky obchodnej 
verejnej súťaže  



b) schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľností - 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, 
pre kupujúceho Jozefa Cifru, Dubovica 313 za kúpnu cenu: 

• kúpna cena nehnuteľností 100.000 Eur, slovom stotisíc eur, splatnosť kúpnej ceny do 
60 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

• nepeňažné plnenie spočívajúce v tom, že kupujúci na svoje náklady opraví do  
31.10.2014 miestnu komunikáciu k stavbe Hotela Holcija vo výške minimálne 
100.000 Eur pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 100.000 €, pričom tento majetok 
vloží do majetku obce v lehote do 30 dní od ukončenia rekonštrukcie, rozsah opravy: 
odvodnenie, šírka komunikácie 4 m, hrúbka asfaltu 5 cm, dĺžka opravy od „horného 
konca obce“ po Hotel Holcija 

 
 
                           10.7. 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 
 
 

Uznesenie č. 245/2014  
z 31. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 7.7.2014 

K bodu 5: Zmena rozpočtu obce  
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  zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 6/2014  zo dňa  07.06.2014  
podľa priloženej v súlade s ods. 2  písmena a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p  
b) schvaľuje zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 7/2014 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  
c) schvaľuje zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 8/2014 v zmysle  § 14 odst. 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 
 
                           10.7. 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 


