Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 14.12.2018 o 16.30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 6
Prítomní:
René Blanárik - starosta obce
Daniel Hulman, Martin Vaško, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Miroslav Lukačovič, Marián
Novák, - poslanci OZ Dobrá Voda, Lívia Michaličková, Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda,
Hanna Kováčová – predsedníčka miestnej volebnej komisie
Ospravedlnení: Martina Komárová – riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda
Hostia: Beáta Hrašnová
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
6. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2019 - 2021
7. Návrh VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na území obce
Dobrá Voda
8. Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Dobrá Voda k 31.12.2018
9. Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
10. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
11. Určenie platu starostu obce
12. Uznesenia OZ
13. Diskusia
14. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Dobrá Voda otvoril a viedol René Blanárik –
starosta obce. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci OZ, čím je OZ
uznášania schopné.

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie a mandátovej komisie
René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Martu Kopálovú a za overovateľov zápisnice
navrhol Miroslava Lukačoviča a Martina Ružičku.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Ružičku, členovia komisie Martina
Vaška a Mariána Nováka.
Za predsedu mandátovej komisie starosta obce navrhol Daniela Hulmana, členovia komisie
Miroslav Staráček a Marián Novák.
HK Dobrá Voda žiada o doplnenie stanoviska k bodu 6 programu.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2018
2. určuje overovateľov zápisnice – Miroslava Lukačoviča a Martina Ružičku, zapisovateľka
Marta Kopálová
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Martin Ružička
členovia - Martin Vaško a Marián Novák
4. ukladá návrhovej komisii
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy
uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele
5. volí mandátovú komisiu v zložení
predseda - Daniel Hulman
členovia - Miroslav Staráček a Marián Novák
6. ukladá mandátovej komisii
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného poslanca,
b) zistiť, či nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca
c) podať o výsledku svojich zistení správu zasadnutiu OZ
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
1 Michaličková

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 6.
3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, ktorí novozvolená
poslankyňa obecného zastupiteľstva Lívia Michaličková potvrdila svojim podpisom na osobitnom
liste. Zároveň predložila Čestné vyhlásenie poslanca OZ o nevykonávaní funkcie nezlučiteľnej
s funkciou poslanca OZ.

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Starosta obce vyzval predsedu mandátovej komisie aby predložil Obecnému zastupiteľstvu Správu
mandátovej komisie.
Predseda mandátovej komisie Daniel Hulman, predložil správu mandátovej komisie, ktorá tvorí
prílohu tejto zápisnice. Predseda prečítal Správu mandátovej komisie, ktorá skonštatovala, že
všetky náležitosti boli dodržané.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. berie na vedomie Správu mandátovej komisii
2. konštatuje, že zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Lívia Michaličková zložila
zákonom predpísaný sľub poslanca.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Dobrá Voda dňa 27.11.2018 urobila Lívia Michaličková a
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené.
6. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2019 - 2021
Starosta obce skonštatoval, že návrh rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2019 - 2021 bol
prerokovaný na pracovnom stretnutí s poslancami OZ dňa 21.11.2018. Starosta obce sa vyjadril
k niektorým položkám rozpočtu, ktoré sa najväčšou mierou menia v rozpočte. Starosta obce
vyzval prítomných k diskusii.
K návrhu rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2019 – 2021 sa vyjadrila aj HK obce p. Duchoňová,
ktorá doložila na OZ odborné stanovisko, ktoré prečítala a odporúča schváliť návrh rozpočtu obce
Dobrá Voda na rok 2019 a zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021.
K návrhu rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2019 – 2021 sa vyjadrila aj účtovníčka obce p.
Hrašnová, ktorá vysvetlila poslancom navýšenia, prípadne zníženia položiek v rozpočte oproti
predchádzajúcemu obdobiu.
P. poslanec Lukačovič žiada o vysvetlenie kódov zdroja k rozpočtu obce. P. Hrašnová aj s pánom
starostom vysvetlili poslancom kódy rozpočtu, aby sa vedeli orientovať v položkách rozpočtu.
P. poslanec Ružička žiadal o poskytnutie výšky rezervného fondu. Financie z rezervného fondu je
možné použiť v ďalších obdobiach na rôzne projekty. P. Lukačovič navrhol do budúcna úpravu
cesty v smere na Podskalky, kde by stačilo navoziť z kameňolomu jemný kameň. P. kontrolórka
žiada, aby sa mohla zúčastniť pracovných stretnutí.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2019, 2020, 2021 bez programovej
štruktúry
b) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2019
c) berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2020, 2021.

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 7.
7. Návrh VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na území
obce Dobrá Voda
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá
Voda č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na území obce Dobrá Voda.
Vysvetlil poslancom z akého dôvodu je navrhnutá zmena VZN v prípade poplatku za KO ide
o zvýšenie poplatku z dôvodu navýšenia poplatkov zo strany FCC Trnava od 01.01.2019 a tiež
neustále doplácanie zo strany obce za likvidáciu komunálneho odpadu. Vo VZN sa tiež znižuje
sadzba dane za stavby na podnikanie z dôvodu dodržania zákona, kedy medzi najnižšou sadzbou
a najvyššou sadzbou za stavby musí byť dodržaný 10 násobok. Ďalšou navrhovanou zmenou je
sadzba dane za psa. Starosta obce vyzval prítomných k diskusii.
P. Kopálová vysvetlila z akého dôvodu sa mení sadzba za stavby a aké sú možnosti. P. Ružička
navrhol zvýšenie sadzby za stavby na bývanie z 0,08 € na 0,09 €. P. starosta navrhuje, aby obec
miernejším spôsobom navyšovala poplatky a rád by ponechal sadzby za stavby v pôvodných
sadzbách. P. Vaško navrhuje, že je potrebné poplatok za KO navýšiť, aby obec nedoplácala vo
veľkej miere na náklady za vývoz KO. P. Vaško navrhuje sumu 25 € na osobu za rok, aby bolo
možné čo najskôr vybudovať zberný dvor na separovanie odpadov. P. Novák súhlasí s návrhom
starostu na miernejšie zvýšenie poplatku a zabezpečiť niekoľkokrát do roka vývoz odpadu ako
nábytok, železo,... P. Ružička sa prikláňa k názoru p. Vaška na navýšenie poplatku na 25 €.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dobrá Voda č. 5/2018 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO na území obce Dobrá Voda.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.

8. Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Dobrá Voda k 31.12.2018
Starosta obce nariadil Príkazom štatutárneho zástupcu organizácie na vykonanie inventarizácie
vykonať dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce Dobrá Voda k 31.12.2018 v zmysle ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Predmet dokladovej inventarizácie:
1. Hmotný majetok
2. Nehmotný majetok
3. Ceniny
4. Pokladnica
5. Bankové účty
6. Zásoby
7. Záväzky
8. Pohľadávky
9. Rozdiel majetku a záväzkov.

Predmet fyzickej inventarizácie:
1. Ceniny
2. Pokladnica
3. Bankové účty
4. Zásoby.

Termín inventarizácie: - začiatok: 17. 12. 2018
- ukončenie: 31. 01. 2019
Ústredná inventarizačná komisia je v zložení:
- predseda
Lívia Michaličková
- člen
Daniel Hulman
- člen
Miroslav Staráček
- člen
Miroslav Lukačovič
- člen
Beáta Hrašnová
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie vykonať
dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Dobrá Voda k 31.12.2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.

9. Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Starosta obce informoval poslancov, že nástupom nového starostu za obec Trstín, prišlo k zmene
a spoločný obecný úrad nebude fungovať pod obcou Trstín z dôvodu nepodpísania dodatku
k zmluve zo strany starostu obce Trstín.
Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa 11.12.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala obec Cífer.
Z tohto dôvodu musí byť podpísaná nová zmluva o zriadení spoločného obecného úradu.
Štatutárnym zástupcom SOcÚ bude od 1.1.2019 starosta Obce Cífer.
Všetci zamestnanci Spoločného obecného úradu vrátane jeho prednostu, ktorí sú ku dňu
31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle § 28 zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov odo dňa 01.01.2019 zamestnancami Obce Cífer ako
preberajúceho zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov. Obec Malženice a Obec Cífer sa vzájomne dohodnú, s čím ostatné
zmluvné strany súhlasia, na konkrétnom spôsobe realizácie prechodu práv a povinností
z doterajšieho zamestnávateľa – Obce Malženice na preberajúceho zamestnávateľa – Obec Cífer.
Všetok majetok, ktorý je ako spoluvlastníctvo zmluvných strán súčasťou Spoločného obecného
úradu ako hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na základe činnosti starostu Obce
Malženice podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa 01.01.2019 rovnakým spôsobom
evidovaný na Obec Cífer. Obec Malženice a Obec Cífer uzatvoria všetky potrebné dohody, ktoré
sú potrebné na preregistráciu takéhoto majetku.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zmluvu o
zriadení spoločného obecného úradu, ktorú uzatvára Obec Cífer s Obcou Bíňovce, Obcou Biely
Kostol, Obcou Bohdanovce nad Trnavou, Obcou Boleráz, Obcou Borová, Obcou Brestovany,
Obcou Bučany, Obcou Buková, Obcou Cífer, Obcou Dechtice, Obcou Dlhá, Obcou Dobrá Voda,
Obcou Dolná Krupá, Obcou Dolné Dubové, Obcou Dolné Lovčice, Obcou Dolné Orešany, Obcou
Horné Dubové, Obcou Horná Krupá, Obcou Horné Orešany, Obcou Hrnčiarovce nad Parnou,
Obcou Jaslovské Bohunice, Obcou Kátlovce, Obcou Košolná, Obcou Križovany nad Dudváhom,
Obcou Lošonec, Obcou Majcichov, Obcou Malženice, Obcou Naháč, Obcou Opoj, Obcou Pavlice,
Obcou Radošovce, Obcou Ružindol, Obcou Slovenská Nová Ves, Obcou Suchá nad Parnou,
Obcou Šelpice, Obcou Špačince, Obcou Šúrovce, Obcou Trstín, Obcou Vlčkovce, Obcou
Voderady, Obcou Zeleneč a Obcou Zvončín za účelom zriadenia spoločného obecného úradu
a) na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy zverených do pôsobnosti
zmluvných strán:
1.

–

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov,

–

zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

–

zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

–

zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,

–

zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a

b) na zabezpečovanie úloh výkonu samosprávy zmluvných strán podľa:
–

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, pričom

Obec Cífer bude na základe predmetnej zmluvy vykonávať činnosť sídelnej obce.
Úplné znenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu tvorí ako príloha č.1 neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
2.

poveruje starostu obce,

aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s uzavretím zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu podľa bodu 1 tohto uznesenia.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
ruší Uznesenie č. 270/2018 v znení
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
po prerokovaní schvaľuje Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
15.01.2003, v zmysle čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa
mení sídlo SOcÚ a štatutár SOcÚ.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
V Dobrej Vode, 23. októbra 2018
______________
René Blanárik
starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
V Dobrej Vode, 14. decembra 2018

______________
René Blanárik
starosta obce

10. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Starosta obce Dobrá Voda vysvetlil poslancom zmeny v rozpočte, presuny položiek vo výdavkoch
a príjmoch na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich výdavkov. Tiež položky,
ktoré prevyšovali čerpanie, boli upravené, tak aby čerpanie nepresahovalo rozpočet.
K rozpočtovému opatreniu obce Dobrá Voda a ZŠ s MŠ Dobrá Voda sa vyjadrila aj účtovníčka
obce p. Hrašnová, ktorá vysvetlila poslancom zmeny v položkách.
HK Dobrá Voda p. Duchoňová žiada do budúcna o dodržanie § 14 zákona č. 583/2004 o zmenách
rozpočtu a rozpočtových opatreniach a podklady zabezpečiť tak, aby bolo možné vidieť zmeny.
Poslanci navrhujú na najbližšie pracovné stretnutie zavolať aj riaditeľku ZŠ s MŠ Dobrá Voda,
ktorá by vysvetlila podrobnejšie niektoré otázky poslancov ohľadom fungovania a financovania
školy.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 15a/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce
Dobrá Voda na rok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.

Uznesenie č. 15b/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 ZŠ s MŠ Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet ZŠ
s MŠ Dobrá Voda na rok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
11. Určenie platu starostu obce
Na základe písomnej požiadavky p. poslanca Staráčka bol pridaný bod programu, v ktorom
poslanci prerokujú plat starostu obce.
Pán starosta opustil miestnosť a prenechal vedením diskusie p Michaličkovej. Poslanci sa vyjadrili
k uvedenej problematike. Úprava platu starostu by bola s účinnosťou od 1.1.2019. Poslanec p.
Staráček navrhol 20% navýšenia platu starostu obce a p. Hulman sa pripojil k jeho návrhu. P.
Lukačovič a p. Michaličková súhlasia s navýšením 20%, p. Novák navrhuje 10 %, p. Vaško
navrhuje 10%, p. Ružička 10%.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2 veta zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 20%.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
3 Novák, Ružička, Vaško
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
12. Uznesenia OZ
Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesol predseda návrhovej komisie Martin
Ružička. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 14.12.2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.

13. Diskusia
P. Michalička Stanislav žiada o prenájom 3 betónových garáží v objekte priemyselného areálu,
ktorá bude prerokovaná na najbližšom zastupiteľstve.
P. Gottstein v deň zasadnutia OZ doručil ďalšie podklady a informácie k predaju prípadne
k prenájmu pozemkov v oblasti Podmariáš.
P. Ružička zisťoval informácie ohľadom likvidácie spoločnosti KOVO a možností ako spoločnosť
čo najrýchlejšie zlikvidovať. P. starosta mu zodpovedal všetky otázky.

14. Záver
Prijatím uznesení bol program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva skončený.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Starosta obce v diskusii zaželal všetkým prítomným krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko
dobré a veľa síl v Novom roku 2019.
Zápisnicu zapísala: Marta Kopálová
Zapisovateľ zápisnice:

______________________________________

Overovatelia zápisnice:

______________________________________
______________________________________

V Dobrej Vode, 14. december 2018

_______________
René Blanárik
starosta obce

