
Uznesenie č. 269/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

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  21.11. 2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 270/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

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  34. 
zasadnutia OZ. 
 
Dubovica, dňa ............. 21.11.2014                                 Bystrík Hudák 
                                                                                                         starosta obce v.r. 
 
 

 
Uznesenie č. 271/2014  

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

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  21.11.2014                          Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 272/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu : 4 Kontrola plnenia uznesenia 

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 o plnení uznesení. 
b) ruší uznesenie č. 189/2014 odkúpenie majetku z exekučného konania  
Dubovica, dňa  21.11.2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 273/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 



K bodu 5 : Informácia 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 .21.11.2014                     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 274/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu 6: Prerokovanie zmeny  rozpočtu na 2014 
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. 12/2014 zo dňa 11.9.2014, 
13/2014 zo dňa 1.10.2014 a 14/2014 zo dňa 2.10.2014 podľa priložených    príloh v zmysle § 
14  ods. 2  písmena a)  až c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p.   
b) schvaľuje zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 15/2014 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  
 
Dubovica, dňa 21.11.2014                       Bystrík Hudák 

                                                                                                starosta obce v.r. 
 

        Uznesenie č. 275/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu 7: Prerokovanie  vnútorného predpisu o  postupe a zaraďovaní prostriedkov zo 
ŠR                                                    
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní 
prostriedkov zo ŠR, EU, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy  a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce 
 

Dubovica, dňa 21.11.2014                           Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r.  
 

        Uznesenie č. 276/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu 8: Prerokovanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dubovica 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce Dubovica 
Dubovica, dňa 21.11.2014                     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 

        Uznesenie č. 277/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 



K bodu 9: Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za  školský rok 2013/2014 v ZŠ a  MŠ 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje:                                                                                                  
a)Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2013/2014 v  ZŠ 
b) Správu o výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2013/2014 v MŠ 
 
Dubovica, dňa   21.11.2014                     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 

        Uznesenie č. 278/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu 10.  Prerokovanie VZN na rok 2015 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.: 
1.   schvaľuje všeobecné záväzné nariadenia:   
      a) č.1/2015 o miestnych daniach  
      b) č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
      c) č.3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na finan. originálnych kompetencií na  
          úseku školstva  
      d) č. 4/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované      
          sociálne služby   
2. ruší  uznesenie č. 124/2012 v bodoch:  
a) VZN č. 1/2013 o miestnych daniach na území obce Dubovica  
b) VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady 
c) č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované      
 sociálne služby   
e)  č.5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na  úseku školstva  
 
Dubovica, dňa .21.11.2014                         Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  v.r.  
 
 

Uznesenie č. 279/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu:11 Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a výhľad hospodárenia obce 
do roku 2017 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. neschvaľuje  rozpočet obce Dubovica  na rok 2015 
 
Dubovica, dňa 21.11.2014                         Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 280/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 



K bodu 12:  Stanovisko hl. kontrolóra obce k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2015 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce 
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017 

 

Dubovica, dňa 21.11.2014                     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 

 

Uznesenie č. 281/2014  
z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu 13:  Prerokovanie plánu činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2015 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 282/2014  

z 34. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 12.11.2014 

K bodu 14: Prerokovanie žiadosti od občanov  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. : 
a) odkladá žiadosť p. Ivany Ceperkovej o predĺženie výstavby  kanalizačnej a vodovodnej 
prípojky k parcele 658/16 
 
Dubovica, dňa 21.11.2014                       Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 
 
b) odkladá  žiadosť p. Veroniky Porembovej o predĺženie  výstavby kanalizačnej 
a vodovodnej prípojky k parcele 658/5 
 
Dubovica, dňa  21.11.2014                     Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r.  
 
 
 
c) neschvaľuje žiadosť p. Petra Hudáka  na odkúpenie  unimobunky  
 
 
Dubovica, dňa 21.11.2014                         Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 
 
 



d) schvaľuje žiadosť p. Ľudmily Timčovej darovanie   plynového sporáku   
Dôvod nepodpísania:  
Nehospodárne nakladanie s majetkom obce 
 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  
 
e)   schvaľuje odpredaj pozemkov parcela č. 670/24 o výmere 196 m2 a parcela č. 670/17 
o výmere 187 m2  plochy za 0,50 €/m2 
Dôvod nepodpísania:  
Nebol schválený a zverejnený zámer odpredaja pozemku a nehospodárne nakladanie 
s majetkom obce. 
 
Dubovica, dňa ....................2014            Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce  


