
 

Uznesenie č. 1/5/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2019 

 

K  bodu  1. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 

 

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 obce na roky 2020-2022. 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2019 

 

Uznesenie č. 2/5/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2019 

 

K bodu 2. Návrh VZN č. 1/2020 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. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2019 



 

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

zo dňa 12.12.2019 

 

K bodu  3. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Dúbrava 

 

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. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Dúbrava. 

  

 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2019 

 

Uznesenie č. 4/5/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2019 

 

K bodu  4. Návrh odmien poslancom OZ 
 

 

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 

 
 

návrh odmien poslancom OZ a členom komisií podľa schváleného Odmeňovacieho 

poriadku. 
 

 

 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2019 



 

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

zo dňa 12.12.2019 

 

K  bodu 5. Úprava rozpočtu 

 

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 podľa skutočného čerpania. 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2019 

 

 

Uznesenie č. 6/5/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 12.12.2019 

K  bodu 6. 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 ukončených akciách. 

 

 

 
Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 12.12.2019 


