
UZNESENIA  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dubovce 
dňa 2.2.2023   

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dubovce po prerokovaní prijalo nasledovné uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 07/02/2023 
 

OZ obce Dubovce   v y d á v a   Všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky 
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 
spojených         so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 
Dubovce, ktoré nadobudne účinnosť v mesiaci február a vydaním tohto VZN 1/2023 sa ruší 
Všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2022. 

 
Hlasovanie:  

Prítomní  7 poslancov  
Za 7 Denis Biskupič, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota, Ing. Katarína 

Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová, Mgr. Miroslav 
Vaclavík 

Proti 0  
Zdržal sa 0  

 
 

Uznesenie č. 08/02/2023 
 
OZ obce Dubovce   s a   u z n á š a   na zmene termínu voľby hlavného kontrolóra, a to na 

14.4.2023 s čím je spojený aj termín podania prihlášok na 31.3.2023.  
 

Hlasovanie:  
Prítomní  7 poslancov  
Za 5 Ing. Katarína Ondrušová, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Tomáš Mikula, Mgr. 

Pavol Tokoš, Mgr. Miroslav Václavík  
Proti 0  
Zdržal sa 0 Denis Biskupič, Veronika Tokošová 

 
 
 

Uznesenie č. 09/02/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo   s a   u z n á š a   na spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra 
obce Dubovce podľa prílohy č. 1 priloženého materiálu a v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, náležitosti písomnej prihlášky 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Dubovce, podľa prílohy č. 2 priloženého 
materiálu a podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších 
predpisov. Za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce sa určuje Obecné 
zastupiteľstvo konané dňa 14.4.2023 o 17.00 hod.  
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Obecné zastupiteľstvo   u k l a d á   starostovi povinnosť zverejniť vyhlásenie dňa konania 
voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce na úradnej tabuli, webovej stránke obce a periodiku 
minimálne 40 dní pred dňom konania volieb.  

 
Obecné zastupiteľstvo   m e n u j e   dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení Mgr. Miroslav Václavík, Denis Biskupič a 
zapisovateľka Mgr. Viera Haringová.  

 
Prihlášku je potrebné doručiť osobne na Obecný úrad Dubovce alebo poštou na adresu 

Obecného úradu Dubovce, Vidovany 175, 908 62  Dubovce. Obálku označiť: „VOĽBA 
HLAVNÉHO KONTROLORA – NEOTVÁRAŤ“ a termín podávania prihlášok je do 31.3.2023 
do 9.00 hod.  Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra je úväzok 0/1. 

 
 

Hlasovanie:  
Prítomní  7 poslancov  
Za 7 Denis Biskupič, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota, Ing.Katarína 

Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová, Mgr. Miroslav 
Vaclavík 

Proti 0  
Zdržal sa 0  

 
 
 

Uznesenie č. 10/02/2023 
 

OZ obce Dubovce   s c h v a ľ u j e   opravu textu uznesenia č. 5/4/2022. Pôvodný text 
s chybným par. číslom „209/2“ sa mení nasledovne: 
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 472 
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor ako pozemok registra „E“ 
parc. č. 219 o výmere 609 m2, druh pozemku ostatná plocha nachádzajúci sa v katastrálnom území 
Vlčkovany, obec Dubovce, okres Skalica, z ktorej podľa geometrického plánu                    č. 
17/2022, vyhotoviteľ GEOMA spol. s.r.o., Potočná 909 01 Skalica, vyhotoviteľ Bc. Juraj Sládek, 
autorizačne overil Ing. Miloš Macháček, úradne overeného 15.3.2022 pod číslom 112/22, 
zapísanej na list vlastníctva č. 472 vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor bol 
novovytvorený pozemok špecifikovaný ako pozemok „C“  parc. č. 219/2 o výmere 104 m2, druh 
pozemku ostatná plocha. 

 
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený. 
 

Hlasovanie:  
Prítomní  7 poslancov  
Za 7 Denis Biskupič, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,                

Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová, 
Mgr. Miroslav Václavík 

Proti 0   
Zdržal sa 0  
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