
Uznesenie č. 262/2014  
z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 10.9.2014 

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  16.9. 2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r 
 
 

Uznesenie č. 263/2014  
z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 10.9.2014 

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  33. 
zasadnutia OZ. 
 
Dubovica, dňa  16.9.2014                                        Bystrík Hudák 
                                                                                                         starosta obce v.r. 
 
 

 
Uznesenie č. 264/2014  

z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 10.9.2014 

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. 
 
 
Dubovica, dňa  16.9.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

 
Uznesenie č. 265/2014  

z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 10.9.2014 

K bodu: 4  Vyhodnotenie ponúk  verejnej obchodnej súťaže  - Predaj lyžiarskych vlekov 
a  príslušenstva 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
a) konštatuje  k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na  odpredaj lyžiarskych vlekov a 
príslušenstva, že do uvedeného termínu bola predložená jedná ponuka, ktorá splnila  
podmienky obchodnej verejnej súťaže  
b) schvaľuje predaj hnuteľného majetku  lyžiarske vleky  s príslušenstvom ( malý vlek 300 
m,  stĺpy- 7 ks, kotvy – 20 ks,  pätky – 7 ks, elektromotor, elektrický rozvádzač, kladky na 



každom stĺpe - veľký vlek  LVH  180  stĺpy 12 ks , pätky 12 ks , kladky na každom stĺpe, 
kotvy - 113, elektromotor) pre kupujúceho Jozefa Cifru, trvalo bytom Dubovica 313, 082 71 
Dubovica za kúpnu cenu vo výške 10.000,- Eur, slovom desaťtisíc eur. Splatnosť kúpnej ceny 
je 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
 
 
Dubovica, dňa  16.9.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

 
Uznesenie č. 266/2014  

z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 10.9.2014 

K bodu:5.  Prerokovanie žaloby podanej Urbárskou spoločnosťou  Dubovica na  
žalovanú Obec  Dubovica  o prinavrátenie pozemkov  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.z. 
o obecnom zriadení v z. n. p sa dohodlo na mimosúdnom vysporiadani. Termín stretnutia  je 
15.9.2014 o 10.00 hod. za účasti obecného zastupiteľstva a členov výboru PS URBÁR 
Dubovica  
 
 
Dubovica, dňa  16.9.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 267/2014  
z 33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 10.9.2014 

K bodu: 6.  Prerokovanie zmeny rozpočtu  
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14  ods. 2  písmena a)  až c) zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p berie na vedomie  zmenu 
rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 11/2014 zo dňa 08.08.2014 podľa priloženej   prílohy  
 
 
 
Dubovica, dňa  16.9.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 268/2014 
33. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 10.9.2014 

 
K bodu 7. Prerokovanie výstavby detského ihriska  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb.z. 
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje výstavbu detského ihriska na hornom konci obce 
Dubovica do 31.10.2014 
 
Dubovica, dňa  16.9.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 


