
 

Uznesenie č. 1/4/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2018 

 

K  bodu  1. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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 

 

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2018 

Uznesenie č. 2/4/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2018 

 

K bodu 2. VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

škôl a školských zariadení 

 

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 

 

VZN č. 2/ 2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl 

a školských zariadení.  

 
 
 

  

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2018 



 

Uznesenie č. 3/4/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2018 

 

K bodu  3. Návrh na úpravu rozpočtu za r. 2018 

 

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 

 

úpravu rozpočtu za rok 2018 v položkách Kultúrne podujatia a Oprava budov. 

 

 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2018 

Uznesenie č. 4/4/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2018 

 

K bodu  4. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 
 

 

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 

 
 

rozpočet na roky 2019-2021. 

 

 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2018 



 

 

Uznesenie č. 5/4/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2018 

 

K  bodu 5. Návrh na zloženie 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   

súhlasí 

s navrhovaným zložením členov komisií a s možnosťou ich doplnenia o ďalších členov, 

a to menovite:  

 Komisia na ochranu verejného záujmu – Ing. Dolný Ján 

 - ďalší členovia: Bc. Baňas Matej, Ďurák Ondrej  

Komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany – Ďurák Ondrej 

- ďalší členovia: Dolný Jozef, Čumitta Ondrej 

 

Komisia školstva, kultúry a športu – Ing. Hovančík Ondrej 

- ďalší členovia:  Bc. Baňas Matej, Dzuriková Veronika, Ing. Kubovčíková Martina, Pongó 

Stanislava 

Komisia zdravotnej a sociálnej starostlivosti – Ing. Dolný Ján 

- členovia: Mgr. Gabrišová Alena, Ing. Dolná Mariánna, Dolná Viktória, Biroščáková Renáta 

 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


