
 

Uznesenie č. 1/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 1. Návrh  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2014 
 
   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dúbrava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
schvaľuje 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2014 
 
 
 
 
                                                                                                               Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 2/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 2. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravu pre dôchodcov 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dúbrava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

schvaľuje 

VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravu pre dôchodcov. 
     

 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

                                                                                                                                                    . 

 



 

Uznesenie č. 3/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. IBV – vyhodnotenie súťaže a ďalší postup 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dúbrava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

predlžuje 

verejnú súťaž do konca februára 2014. 
     

 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 4/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. POD 2014 a projekt Zelená dedina 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dúbrava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

berie na vedomie 

informáciu o podanom projekte. 
    

 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

Uznesenie č. 5/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Odmeny OZ za rok 2013 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dúbrava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

schvaľuje 

koncoročné odmeny vo výške schválenej Odmeňovacím poriadkom a 100,- € jednorázovo.     
 

 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 6/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Návrh rozpočtu na rok 2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  
 

berie na vedomie 

návrhy rozpočtu na roky 2015 a 2016 
 

schvaľuje 

rozpočet na rok 2014 
 

     

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 



 

Uznesenie č. 7/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Kalinaj Štefan – návrh ukončenia nájomnej zmluvy 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dúbrava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

nariaďuje  

deložovanie p. Kalinaja v prípade, že nepredloží návrh splátkového kalendára na splácanie 

dlhu. 
 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 8/5/2013  
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 13.12.2013  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Diskusia 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dúbrava podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

berie na vedomie 

informáciu o ponuke osvetlenia od firmy Lamberga. 
 

 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 
 


