
Uznesenie č. 226/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

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. 227/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa  5.6.2014 

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  30. zasadnutia 
OZ. 
 
Dubovica, dňa ..............2014                                        Bystrík Hudák 
                                                                                                         starosta obce v.r. 
 
 

 
Uznesenie č. 228/2014  

z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

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  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 229/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

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.  
berie na vedomie  informáciu o plnení uznesení z 29. zasadnutia OZ. 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 



Uznesenie č. 230/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

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.  
a)berie na vedomie informáciu o činnosti starostu obce  
b) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o  dotáciu  z Environmentálneho fondu na 
zateplenie budovy MŠ 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
                                                                                                          starosta obce v.r. 

Uznesenie č. 231/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 6: 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 uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dubovici č. 215/2014 zo dňa 
07.04.2014 tak, že  

1. Záväzné podmienky súťaže sa menia a znejú: 
- I. časť odplaty - peňažné plnenie: kúpna cena nehnuteľnosti, pričom minimálna bude 
100.000,00 € 
- kúpna cena splatná do 60  dní od podpísania zmluvy 
- II. časť odplaty - nepeňažné plnenie: uchádzač sa zaviaže na nepeňažné plnenie 
spočívajúce v tom, že na svoje náklady zrekonštruuje do  ním uvedenej lehoty od 
nadobudnutia vlastníctva predmetu obchodnej verejnej súťaže miestnu komunikáciu 
k stavbe Hotela Holcija vo výške minimálne 100.000 € pod hrozbou zmluvnej pokuty 
vo výške 100.000 €, pričom tento majetok vloží do majetku obce v lehote do 30 dní od 
ukončenia rekonštrukcie (rozsah rekonštrukcie: odvodnenie, šírka komunikácie 4 m, 
hrúbka asfaltu 5 cm, dĺžka rekonštrukcie od „horného konca obce“ po Hotel Holcija)  
- navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi 

2. Ďalšie podmienky súťaže sa menia a znejú:  
- kritériom vyhodnotenia ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
- vyhlasovateľ ma právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky 
súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov 
- návrh možno odvolať, meniť, alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na 
podávanie návrhov 
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži 
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani jednu 
ponuku 
- vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva 
- náklady súvisiace s prevodom hradí kupujúci 



- ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného 
úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – hotel Holcija  NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 
24.06.2014 
 

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

Uznesenie č. 232/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 7: Prerokovanie upozornenia prokurátora  pre porušenie zákona 369/1999 zb. o 
obecnom zriadení  v postupe obecného zastupiteľstva pri vyhlásení miestneho referenda 
o odvolaní  starostu obce 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica ruší uznesenie č. 218/2014 zo dňa 07.04.2014 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 233/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 8: Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013                                                                           
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2013 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 234/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu: 9: Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  
a) schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad  
b) schvaľuje použitie prebytku  po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 
23.329,11 €   zisteného podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu  a zostatok finančných operácií 
v sume 20.000,00 € na tvorbu rezervného fondu   podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
c)berie na vedomie, že  ročná uzávierka k dátumu schvaľovania záverečného účtu   nie je 



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

Uznesenie č. 235/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 10: Rozdelenie úloh pre poriadanie „Dubovického jurmaku 2014“ 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  schvaľuje rozdelenie úloh  pri  poriadaní  „Dubovického jurmaku 2014“ 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 
 

Uznesenie č. 236/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 11: Opätovne prerokovanie výstavby bytovky v obci 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. odkladá prerokovanie výstavby bytovky  na rok 2015 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 
 
 

Uznesenie č. 237/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 12: Plán hl. kontrolóra obce na II. polrok 2014: 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.  schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 238/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 13: Prerokovanie žiadosti  o stanovisko k projektovému zámeru 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica súhlasí s kladným stanoviskom za podmienky, že 
budú dodržané všetky relevantné zákona a predpisy  z oblasti ochrany ŽP, predovšetkým 
emisné zaťaženie, protipožiarne riešenia, hlukové zaťaženie a BOZP  k projektovému zámeru 



„Projekt Dubovica“   - Elektráreň na splyňovanie biomasy s výkonom 1,00 MW žiadateľ 
RVIMPEX s.r.o.  Košice  a k projektu  - Elektráreň na splyňovanie biomasy s výkonom 1,00 
MW „STATIO“ žiadateľ OECO s.r.o  Košice  
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 

Uznesenie č. 239/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

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. prekladá žiadosť Jozefa Cifru o odkúpenie lyžiarskych vlekov na 
prerokovanie  na  nasledujúcom  zastupiteľstve  
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 
 
 

Uznesenie č. 240/2014  
z 30. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dubovica  zo dňa 5.6.2014 

K bodu 15 :Rôzne 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dubovica v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
1) Úprava rozpočtu obce a  použitie rezervného fondu  

a) berie na vedomie  v súlade s §14 ods. 2  písmena a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  zmenu rozpočtu  rozpočtovým 
opatrením č. 4/2014  a č. 5/2014 podľa priloženej  prílohy  
b) schvaľuje použitie  rezervného fondu vo výške 40.000,00 € na  financovanie projektu 
MuLuDu  (bowling)  
 
2) Prijatie nového zamestnanca cez ÚPSVaR 
schvaľuje prijatie nového zamestnanca Antona Bujňáka 
 
 
Dubovica, dňa  ............2014      Bystrík Hudák 
         starosta obce v.r. 
 
 


