
 

Uznesenie č. 01/03/2020 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 24.06.2020 

K  bodu  1. Výberové konanie na kontrolóra obce 

 
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   

 prijíma 
 

JUDr. Budziňákovú Lýdiu, MBA, za kontrolórku obce Dúbrava, podľa platných 
podmienok vyhlásených pri výberovom konaní  z 03.06.2020 a udeľuje súhlas 
s výkonom inej zárobkovej a podnikateľskej činnosti, členstvom v riadiacich, 
kontrolných a dozorných orgánov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 
 
 
 
 
 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 24.06.2020 

Uznesenie č. 02/03/2020 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 24.06.2020 

K  bodu  2. Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže IBV Kovaľovce 

 
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 odpredajom pozemkov 
 

parcela registra „CKM“ číslo 325/15 o výmere 835 m2, druh pozemku – trvale trávne porasty, 
kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa 
13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča, v zmysle obchodnej súťaže vyhlásenej 
03.06.2020, p. Ing. Sakalikovi Viliamovi a Ing. Sakalikovej Jane, Jána Francisciho 1701/22, 054 
01  Levoča. 
 
parcela registra „CKM“ číslo 325/16 o výmere 839 m2, druh pozemku – trvale trávne porasty, 
kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa 
13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča, v zmysle obchodnej súťaže vyhlásenej 
03.06.2020, p. Krottákovi Petrovi, Podjavorinskej 3387/12, 058 01  Poprad.  
 
 
 
 
 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 24.06.2020 



 

Uznesenie č. 03/03/2020 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 24.06.2020 

 
K  bodu  3. Návrh na rekonštrukciu priestorov Základnej školy – Materská škola 

 
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 rekonštrukciou priestorov bývalej ZŠ podľa odporúčaní RÚVZ v Poprade. 
 
 
 
 
 
 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 24.06.2020 

Uznesenie č. 04/03/2020 
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava 

zo dňa 24.06.2020 

 
K  bodu  4. 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   

 

ruší 
 
 
obecnú akciu Rajtopiky-Pirohy 2020. 
 
 
 
 
 
 

Hovančík Ondrej, starosta obce 

Dúbrava, 24.06.2020 


