
 

Uznesenie č. 1/1/2015  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 25.03.2015  

 

K bodu  1. Záverečný účet obce za rok 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p  

 

schvaľuje 

 

Záverečný účet obce za rok 2014 

 
 
 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 25.03.2015 

 
Uznesenie č. 2/1/2015  

z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 25.03.2015  

 
K  bodu  2. VZN o školskom klube 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p  

súhlasí  

- so zriadením školského klubu detí a  
 

schvaľuje 
 

- VZN č. 2/2015 o zriadení školského zariadenia – školského klubu detí (ŠKD) pri 
ZŠ 1.-4.ročník Dúbrava, Dúbrava č. 54 

 
 
 
 
     

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 25.03.2015 



 

Uznesenie č. 3/1/2015  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 25.03.2015  

 
K bodu  3. Hlavné úlohy za rok 2015 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení plánu hlavných úloh na rok 2015 
 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 25.03.2015 

 
Uznesenie č. 4/1/2015  

z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 25.03.2015  

 
K bodu  4. Informácie o činnosti komisií 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o činnosti komisií. 
 

     

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 25.03.2015 

 
 
 



 

Uznesenie č. 5a/1/2015  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 25.03.2015  

 
K bodu  5a. VPP - § 54 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p  

 

berie na vedomie  

Informáciu o VPP - § 54 
 

 

     

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 25.03.2015 

 
Uznesenie č. 5b/1/2015  

z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 25.03.2015  

 
K bodu  5b. Programovacie obdobie 2014-2019 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p  

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o ponuke firmy Premier Consulting. 
 

     

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 25.03.2015 

 
 

 
 
 



 

Uznesenie č. 5c/1/2015  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 25.03.2015  

 
K bodu  5c. Otvorený grant „Obce bližšie k vám 2015“ 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p  

 

berie na vedomie  

 

Informáciu o otvorenom grante „Obce bližšie k vám 2015“ 
 

     

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 25.03.2015 

  


