
 

Uznesenie č. 1/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K  bodu  1. Čerpanie rozpočtu a hospodárenie VHČ  

 

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 informácie o čerpaní rozpočtu a hospodárení VHČ. 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 

Uznesenie č. 2/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu 2. Komunálna technika 

 

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 schválenej dotácii 

 

a súhlasí 

 

s prípadným čerpaním úveru na prefinancovanie projektu „Obstaranie malej techniky 

na zvýšenie bezpečnosti v obci Dúbrava“. 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 



 

Uznesenie č. 3/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu  3. Hasičská zbrojnica  

 

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 prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 

Uznesenie č. 4/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K bodu  4. 8 b. j. nájomný byt č. 104/7 
 

 

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   

 

prideľuje 

 

3-izbový byt č. 104/7, nachádzajúci sa v 8 bytovej  jednotke, p. Ing. Dzuríkovi Jánovi, č. 

61. 

 

 

 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 



 

Uznesenie č. 5/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K  bodu 5. Rajtopíky-Pirohy 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 prípravách na obecnú akciu Rajtopíky – Dúbravské pirohy 2019. 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 

Uznesenie č. 6/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K  bodu 6. Nelegálna skládka   

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 ukončení projektu a prípravách na podanie žiadosti o platbu. 

 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 



 

Uznesenie č. 7/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K  bodu 7. Vyúčtovanie dotácie – IBV vodovod a kanalizácia   

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 ukončení akcie IBV vodovod a kanalizácia Kovaľovce. 

 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 

Uznesenie č. 8/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K  bodu 8. Návrh VZN č. 4/2019 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. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl 

a školských zariadení. 
  

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 



 

Uznesenie č. 9/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K  bodu 9. Kanalizácia a ČOV 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 stave prípravných prác na dokončení Kanalizácie a ČOV 250 EO 

 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 

Uznesenie č. 10/3/2019 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 30.07.2019 

 

K  bodu 10. Rôzne 
 

 

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 možnosti podania projektov prostredníctvom MAS, ktorej je obec členom. 

 

 

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 30.07.2019 


