Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 12.06.2018 o 18.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní
René Blanárik - starosta obce
Daniel Hulman, Lívia Michaličková, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Blanka Štefaničková,
Martin Vaško - poslanci OZ Dobrá Voda
Ján Kollár, Božena Duchoňová - ospravedlnení
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
5. Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2018/2019 – Základná škola s materskou
školou Dobrá Voda
6. Žiadosť o prenájom, resp. odkúpenie pozemku parc. č. 2421/3 vo vlastníctve obce Dobrá
Voda
7. Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 494/108
8. Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 494/33
9. Žiadosť o predĺženie nájmu od Crazy cars & zámočnícke práce na budovu bubny parc. č.
1391/3 vo výmere 161 m2
10. Žiadosť o opravu strechy od Ing. Petra Vaculíka budovy parc. č. 1391/3
11. Žiadosť o opravu strechy a roztrhaného kúrenia od spoločnosti IVAP s.r.o. budovy parc. č.
1391/1
12. Žiadosť o opravu vodovodného systému a rekonštrukcia sociálnych zariadení od spoločnosti
MASKLOGIK, s.r.o. budova parc. č. 1391/7
13. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dobrá Voda 2018 – 2022
14. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní
sociálnych služieb,
15. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní
finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

16. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 pre obecné
zastupiteľstvo a starostu Obce Dobrá Voda
17. Možnosti riešenia likvidácie spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o.
18. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 Obec Dobrá Voda
19. Uznesenia OZ
20. Rôzne
21. 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
Starosta obce René Blanárik skonštatoval, že na zasadnutí OZ sú prítomní 6 poslanci. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Starosta obce navrhol upraviť program nasledovne:
Za bod 12 vložiť bod nazvaný Žiadosť o predĺženie nájmu od Romana Horníka na budovu par. č.
1391/9 vo výmere 45 m2.
Následne body posunúť a za bod 19 vložiť bod 20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Dobrá Voda na II. polrok 2018.
Zmenený program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
5. Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2018/2019 – Základná škola s materskou
školou Dobrá Voda
6. Žiadosť o prenájom, resp. odkúpenie pozemku parc. č. 2421/3 vo vlastníctve obce Dobrá
Voda
7. Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 494/108
8. Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 494/33
9. Žiadosť o predĺženie nájmu od Crazy cars & zámočnícke práce na budovu bubny parc. č.
1391/3 vo výmere 161 m2
10. Žiadosť o opravu strechy od Ing. Petra Vaculíka budovy parc. č. 1391/3
11. Žiadosť o opravu strechy a roztrhaného kúrenia od spoločnosti IVAP s.r.o. budovy parc. č.
1391/1
12. Žiadosť o opravu vodovodného systému a rekonštrukcia sociálnych zariadení od spoločnosti
MASKLOGIK, s.r.o. budova parc. č. 1391/7

13. Žiadosť o predĺženie nájmu od Romana Horníka na budovu garáž parc. č. 1391/9 vo výmere
45 m2
14. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dobrá Voda 2018 – 2022
15. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní
sociálnych služieb,
16. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní
finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
17. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 pre obecné
zastupiteľstvo a starostu Obce Dobrá Voda
18. Možnosti riešenia likvidácie spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o.
19. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 Obec Dobrá Voda
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda na II. polrok 2018
21. Uznesenia OZ
22. Rôzne
23. Záver.
Prítomní poslanci súhlasili s navrhnutou zmenou programu.
René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Martu Kopálovú a za overovateľov zápisnice
navrhol Martina Vaška a Blanku Štefaničkovú.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Ružičku, členovia komisie Daniel
Hulman a Lívia Michaličková.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 224/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.06.2018
2. určuje overovateľov zápisnice – Martina Vaška a Blanku Štefaničkovú, zapisovateľka
Marta Kopálová
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Martin Ružička
členovia - Daniel Hulman a Lívia Michaličková
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
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

3.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Dobrá Voda dňa 03.05.2018 urobil Martin Vaško a
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 ZŠ s MŠ Dobrá Voda
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda predložila Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
– Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. Jedná sa o zvýšenie príjmov o 134,00 eur a zvýšenie výdavkov
o 3248,00 eur z prepočtu pridelenia finančných prostriedkov na rok 2018. Podrobný rozpis je
v tabuľke, ktorú poslanci dostali ako materiál na rokovanie k dnešnému zasadnutiu OZ. Uvedený
Návrh na zmenu rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
K rozpočtovému opatreniu sa vyjadrila Komárová Martina, riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda a tiež
aj p. Hrašnová Beáta, účtovníčka ZŠ s MŠ Dobrá Voda. Poslancov oboznámili o dôvodoch zmeny
rozpočtu školy na rok 2018.
Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o
predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6
poslanci.
Uznesenie č. 225/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie 2/2018 Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda,
ktorým sa upravuje rozpočet Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda na rok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
5.
Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2018/2019 – Základná škola
s materskou školou Dobrá Voda
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda Martina Komárová predniesla Návrh
na organizáciu vyučovania v školskom roku 2018/2019. Po krátkej diskusii, kedy na otázky
poslancov odpovedala riaditeľka školy, starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie
Martina Ružičku o predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie.
Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 226/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje organizáciu vyučovania v školskom roku 2018/2019 podľa predloženého návrhu

2. udeľuje výnimku na vyučovanie v ročníkoch 6.,7., 8. a 9. v samostatných triedach
3. schvaľuje vyučovanie v ročníkoch 1. a 4. ročník, 2. a 3. ročník v spojených triedach.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
6.
Žiadosť o prenájom, resp. odkúpenie pozemku parc. č. 2421/3 vo vlastníctve obce
Dobrá Voda
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom alebo odkúpenie pozemku od
Ľuboša Lukačoviča na pozemok registra „C“ parcela číslo 2421/3, výmera parcely 20732 m2,
číslo LV 1300, druh pozemku – ostatná plocha v k.ú. Dobrá Voda, ktorá bola zaevidovaná dňa
23.05.2018 pod číslom R2018/0426.
V diskusii navrhol pán Ružička prepracovať žiadosť pána Lukačoviča, kde by bola vyčlenená
cesta a prístup pre záchranné zložky a vyčlenená iba určitá časť parcely na prenájom.
Poslanci skonštatovali, že predaj tejto parcely nie je v záujme obce Dobrá Voda.
Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o
predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie.
Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 227/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosť o prenájom, resp. odkúpenie pozemku parc. č. 2421/3 od pána Ľuboša
Lukačoviča vo vlastníctve Obce Dobrá Voda.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
7.

Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 494/108

Starosta obce oznámil prítomných, že obec Dobrá Voda dňa 28.05.2018 zaregistrovala žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku od Hanny Kováčovej pod podacím číslom R2018/0448. Žiadosť
bola podaná na základe zverejneného Zámeru predaja nehnuteľného majetku zo dňa 15.05.2018.
Jedná sa o odkúpenie pozemku parcela registra „C“ č. 494/108 uvedenom na LV 1300
v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 11 m2. Za prípad hodný osobitného zreteľa sa
v tomto prípade považuje skutočnosť, že par. č. 494/108 je parcela pod rodinným domom, súpisné
číslo 118, ktorého vlastníkom je Hanna Kováčová. Cena bola stanovená na 10,00 eur/m2.

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 228/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje predaj pozemku priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb., §9a, ods. 8, písm. e), trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva, k. ú. Dobrá Voda, LV č. 1300, parcela 494/108,
parcela registra „C“ , zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 za cenu 10,00 eur/m2
Hanne Kováčovej, trvale bytom 919 54 Dobrá Voda 376 v podiele 1/1 k celku.
Za prípad hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že parc.
registra C, parc. č. 494/108 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Dobrá Voda je parcela pod
rodinným domov súpisné číslo 118, ktorej vlastníkom je Hanna Kováčová.
b) určuje dodržať postup pri predaji v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
8. Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 494/33
Starosta obce oznámil prítomných, že obec Dobrá Voda dňa 30.05.2018 zaregistrovala žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku od Jozefa Smutného a Blanky Smutnej pod podacím číslom
R2018/0452. Žiadosť bola podaná na základe zverejneného Zámeru predaja nehnuteľného majetku
zo dňa 15.05.2018. Jedná sa o odkúpenie pozemku parcela registra „C“ č. 494/33 uvedenom na
LV 1300 v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 8 m2. Za prípad hodný osobitného zreteľa
sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že par. č. 494/33 je parcela pod garážou, parcela č.
322/5, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia. Parcela č. 494/33 bude mať podľa predloženého
Geometrického plánu č. 173/2016 nové parcelné číslo 494/157.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 229/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje predaj pozemku priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb., §9a, ods. 8, písm. e), trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva, k. ú. Dobrá Voda, LV č. 1300, parcela 494/33,
parcela registra „C“ , zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, ktorá má nové par.č.
494/157 za cenu 10,00 eur/m2 Jozefovi Smutnému a Blanke rod. Pospíšilovej, trvale
bytom 919 54 Dobrá Voda 419 v podiele 1/1 k celku.

Za prípad hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že parc.
registra C, pôvodné parc. č. 494/33 zastavané plochy a nádvoria je susediaca s parcelou č.
322/5, na ktorej sa nachádza garáž, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia.
b) určuje dodržať postup pri predaji v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
9. Žiadosť o predĺženie nájmu od Crazy cars & zámočnícke práce na budovu bubny parc. č.
1391/3 vo výmere 161 m2
Starosta obce oznámil prítomných, že obec Dobrá Voda dňa 01.06.2018 zaevidovala Žiadosť
o predĺženie nájmu od Ing. Petra Vaculíka, pod podacím číslom R2018/0459. Jedná sa
o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový priestor zapísaný na LV č. 1300, postavený na parcele
č. 1391/3 (budova bubny) vo výmere 161 m2. Doba nájmu začne od 01.08.2018 na dobu 5 rokov
za doterajších podmienok.
V diskusii navrhol pán Vaško, aby v prípade investície do nehnuteľnosti a oprave strechy bola
adekvátne upravená výška nájmu. Pán Vaško navrhol zabezpečenie predbežných rozpočtov na
opravu uvedených priestorov.
Pán Ružička navrhol osobné stretnutie s pánom Vaculíkom, a predĺženie nájmu na 1 rok.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 230/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje prenájom nebytového priestoru parcela č. 1391/3 – budova bubny, zapísaný na LV č.
1300, katastrálne územie Dobrá Voda, vo vlastníctve obce Dobrá Voda, vo výmere 161 m2 Ing.
Petrovi Vaculíkovi, Crazy cars & zámočnícke práce, 919 54 Dobrá Voda 353, IČO: 44442629 na
dobu určitú od 01.08.2018 do 31.07.2019 za 7 eur na m2 na rok.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
10.

Žiadosť o opravu strechy od Ing. Petra Vaculíka, budovy parc. č. 1391/3

Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil Žiadosť o opravu strechy od Ing. Petra
Vaculíka, Crazy cars & zámočnícke práce, 919 54 Dobrá Voda 353, ktorá bola zaevidovaná dňa
01.06.2018 pod podacím číslom R2018/0458.
Prebehla krátka diskusia k danému bodu.
Pán Ružička žiada o nacenenie opravy, aby sme vedeli aký výdavok je potrebný na uvedenú
opravu. Je potrebné vyžiadať zameranie a cenovú ponuku od adekvátnej firmy z dôvodu, že firma
Crazy cars & zámočnícke práce užíva cca 1/3 z celkovej výmery objektu, nad ktorým sa nachádza
poškodená strecha.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 231/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosť o opravu strechy od Ing. Petra Vaculíka, Crazy cars & zámočnícke
práce, 919 54 Dobrá Voda 353, IČO: 44442629 na opravu strechy budovy, ktorá je postavená na
parcele 1391/3 (budova bubny).
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
11. Žiadosť o opravu strechy a roztrhaného kúrenia od spoločnosti IVAP s.r.o. budovy parc.
č. 1391/1
Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil Žiadosť o opravu strechy a roztrhaného
kúrenia od spoločnosti IVAP s.r.o., 919 54 Dobrá Voda 353, budovy parcela č. 1391/1 . Žiadosť
bola zaevidovaná dňa 01.06.2018 pod podacím číslom R2018/0457.
Prebehla krátka diskusia k danému bodu.
Pán Ružička navrhuje, že ak sa nebude v priestoroch kúriť, je potrebné kúrenie odstaviť a vypustiť
vodu z trubiek. Pán starosta navrhol, že je možné prerobenie kúrenia a potiahnuť kúrenie pod
sadrokartón, čím by sa zabránilo opakujúcemu sa poškodeniu v zimných mesiacoch. Pán Staráček
žiada o vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu strechy a tiež aj kúrenia, aby poslanci OZ
Dobrá Voda vedeli o akú investíciu pôjde.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 232/2018

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosť o opravu strechy a roztrhaného kúrenia od spoločnosti IVAP s.r.o., 919
54 Dobrá Voda 353, IČO: 48278041 na opravu strechy budovy a roztrhaného kúrenia, ktorá je
postavená na parcele 1391/1.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
12. Žiadosť o opravu vodovodného systému a rekonštrukcia sociálnych zariadení od
spoločnosti MASKLOGIK, s.r.o. budova parc. č. 1391/7
Obec Dobrá Voda dňa 12.06.2018 prijala žiadosť o opravu vodovodného systému a rekonštrukciu
sociálneho objektu od spoločnosti MASKLOGIK, s.r.o., 919 54 Dobrá Voda č. 269, pod podacím
číslom R2018/0477 v strojárenskej hale parc. č. 1391/7.
K predmetnej žiadosti sa vyjadril pán Martin Vaško, ktorý je konateľom firmy MASKLOGIK,
s.r.o., navrhuje rekonštrukciu sociálnych zariadení a vodovodu s tým, že by bolo možné následne
upraviť výšku nájmu. Predložil aj cenovú ponuku na predmetnú rekonštrukciu.
Pán Ružička žiada, aby časť nájmov z prenájmu budov bola preinvestovaná do rekonštrukcie
budov v priemyselnom areály.
Po diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie
návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 233/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosť o opravu vodovodného systému a rekonštrukciu sociálneho objektu od
spoločnosti MASKLOGIK, s.r.o., 919 54 Dobrá Voda č. 269 v strojárenskej hale, parc. č. 1391/7
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
1 Martin Vaško

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
13. Žiadosť o predĺženie nájmu od Romana Horníka na budovu garáž parc. č. 1391/9 vo
výmere 45 m2
Starosta obce oznámil prítomných, že obec Dobrá Voda dňa 11.06.2018 zaevidovala Žiadosť
o predĺženie nájmu od Romana Horníka, 919 54 Dobrá Voda 357. Jedná sa o predĺženie nájomnej

zmluvy na nebytový priestor zapísaný na LV. č 1300, postavený na parcele 1391/9 (garáž) vo
výmere 45 m2. Doba nájmu začne od 01.11.2018 do 31.10.2023 na dobu 5 rokov za doterajších
podmienok.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 234/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje prenájom nebytového priestoru parcela č. 1391/9 – garáž, zapísaný na LV č. 1300,
katastrálne územie Dobrá Voda, vo vlastníctve obce Dobrá Voda, vo výmere 45 m2 Romanovi
Horníkovi, 919 54 Dobrá Voda 357, IČO: 44571534 na dobu určitú od 01.11.2018 do 31.10.2023
za 8 eur na m2 na rok.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
14. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dobrá Voda 2018 – 2022
Starosta obce Dobrá Voda oboznámil prítomných o Komunitnom pláne sociálnych služieb obce
Dobrá Voda na roky 2018 – 2022. Komunitný plán bol zverejnený na úradnej tabuly obce Dobrá
Voda a webovej stránke obce Dobrá Voda od 25.5.2018 do 12.06.2018. Prebehla diskusia
k predmetnému bodu.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 235/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Dobrá voda na roky 2018 – 2022.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
15. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní
sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá
Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby,
ktoré vyplýva z Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dobrá Voda na roky 2018 – 2022.
V zákonnej lehote neboli podané žiadne pripomienky k VZN č. 2/2018. Starosta obce vyzval
prítomných k diskusii.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 236/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
16. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 3/2018, ktorým sa určuje
postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá
Voda č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na
vykonávanie opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vyplýva z Komunitného
plánu sociálnych služieb obce Dobrá Voda na roky 2018 – 2022. V zákonnej lehote neboli podané
žiadne pripomienky k VZN č. 2/2018. Starosta obce vyzval prítomných k diskusii.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 237/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dobrá Voda č. 3/2018, ktorým sa určuje postup
pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnej ochrany detí
a sociálnej kurately
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
0
0

Nehlasoval:

0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
17. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 pre obecné
zastupiteľstvo a starostu Obce Dobrá Voda
Pani Piačková, účtovníčka obce Dobrá Voda oboznámila prítomných o vykonaní auditu účtovnej
závierky za rok 2017. Kópia správy nezávislého audítora je prílohou zápisnice OZ z 12.06.2018.
Prebehla diskusia ohľadom objektov, ktoré obec obhospodaruje, ale nie sú vo vlastníctve obce,
alebo nie sú zapísané na LV, prípadne stoja na cudzom pozemku. Obec zistí situáciu, ako by bolo
možné objekty zlegalizovať a zabezpečiť ich zápis na LV. Po krátkej diskusii sa pristúpilo k
hlasovaniu.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 238/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Dobrá Voda, ktorá
obsahuje súvahu k 31.12.2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie
vysvetľujúce informácie.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 6.
18. Možnosti riešenia likvidácie spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o.
Starosta obce oboznámil poslancov so situáciou ohľadom likvidácie spoločnosti KOVO
Dobrá Voda, spol. s.r.o. . Starosta obce oboznámil poslancov o možnostiach postupu
likvidácie spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s.r.o., ktoré vypracoval Mgr. Mgr. Pavol
Sojka PhD. – právnik.
Poslanci sa dohodli na zrušení obchodnej spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s.r.o. formou
likvidácie spoločnosti k 01.07.2018 a navrhli do funkcie likvidátora: Obec Dobrá Voda, pričom
pôsobnosť likvidátora - právnickej osoby - bude vykonávať starosta obce p. René Blanárik.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 239/2018

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a)
zrušuje obchodnú spoločnosť KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o., Priemyselný areál 371, 919
54 Dobrá Voda, IČO: 34 116 281 (ďalej len „KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o.“) ku dňu
01.07.2018, ktorý je dňom jej vstupu do likvidácie,
b)
ustanovuje do funkcie likvidátora: Obec Dobrá Voda, pričom pôsobnosť likvidátora právnickej osoby - bude vykonávať starosta obce p. René Blanárik
c)
udeľuje súhlas starostovi obce, aby ako štatutárny orgán obce Dobrá Voda, ktorá je
jediným spoločníkom spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o., prijal rozhodnutie v súlade
s rozhodnutím obecného zastupiteľstva, ktorým jediný spoločník spoločnosti
rozhodne o zrušení spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o. a jej vstupe do likvidácie
ku dňu 01.07.2018,
do funkcie likvidátora ustanoví likvidátora: Obec Dobrá Voda, pričom pôsobnosť
likvidátora - právnickej osoby - bude vykonávať starosta obce p. René Blanárik.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
19.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 Obec Dobrá Voda

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Dobrá Voda bol súčasťou predloženého materiálu k zasadnutiu
OZ. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce Dobrá
Voda na rok 2018 v zmysle § 14, ods . 1 a 2. Zákona 583/2018 Z.z. o rozpočtových pravidlách
predložil poslancom OZ René Blanárik. Rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2018 sa zvyšuje
o 17600,00 eur, jedná sa o prijaté granty a transfery a zvýšenie finančných operácií o príjmy
z predchádzajúcich rokov a rezervného fondu. Zvýšenie výdavkov o 11300,00 eur, kde je použitie
poskytnutých grantov a transferov a použitie rezervného fondu. K bodu prebehla diskusia.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 240/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 Obce Dobrá Voda , ktorým sa upravuje rozpočet
Obce Dobrá Voda na rok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

20.
2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda na II. polrok

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na II. polrok 2018 bol
zverejnený na informačnej tabuly obce Dobrá Voda a na webovej stránke obce Dobrá Voda dňa
9.5.2018 a zvesený dňa 24.5.2018. Starosta obce René Blanárik poslancov oboznámil s plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 241/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na II. polrok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
21.

Uznesenia OZ

Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesol predseda návrhovej komisie Martin
Ružička. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 12.06.2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.
22.

Rôzne

Pán Horník žiada poslancov, aby riešili situáciu so susedmi, ktorá trvá už od roku
2014. V rodinnom dome susediacom s pánom Horníkom sa vykonávajú opravy áut
a striekanie áut. Narúšajú kľud a pokoj v jeho rodinnom dome. Práce sa vykonávajú hlavne
počas víkendov a v noci. Situácia sa začína znova vracať do starých koľají a je neúnosné,
aby človek počúval hluk, smrad z farieb bez možnosti vetrania. Ozývajú sa zvuky, ktoré
narúšajú bežné spolužitie susedov. V nehnuteľnosti bývajú nájomníci, ktorí nehnuteľnosť
užívajú.
Starosta obce informoval o tom, že boli oslovené už v minulosti rôzne inštitúcie na
prekontrolovanie danej činnosti. Bolo im vydané predbežné opatrenie, aby sa zdržali
vykonávania autoklampiarskych prác, hluku v garáži, znečisťovania životného prostredia
prachom a zápachom priemyselných tekutín a prestali touto činnosťou znepríjemňovať
bývanie p. Horníkovi a jeho rodine. Poslanci diskutovali na tému, akým spôsobom by bolo
možné túto situáciu riešiť. Poslanci žiadajú zaslať list, prípadne vyzvať vlastníka
nehnuteľnosti na riešenie situácie osobným stretnutím a prizvaním aj pána Horníka.
Pán Horník predložil k nahliadnutiu podklady, ktorými sa snažil vyriešiť situáciu so
susedmi, no neúspešne.
Pán Horník navrhol vyriešiť uzamykanie brány do objektu fabriky. Poslanci tiež navrhujú aj
vybudovanie kamerového systému pri vstupe do objektu fabriky a tiež aj kameru zo strany
od potoka.

Dňa 12.06.2018 o 14.01 hod. poslala mailom hlavná kontrolórka obce Dobrá Voda
pani Božena Duchoňová priebežnú správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018.
Vzhľadom k tomu, že to má byť čiastková správa hlavného kontrolóra a nespĺňa aj ďalšie
náležitosti v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, napríklad prerokovanie čiastkovej správy s povinnou
osobou pred jej doručením na oboznámenie v zmysle § 20, ods. 4, písmeno b) a mnohé
ďalšie. Na základe uvedeného nebola predložená na prerokovanie zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na prestavbe škôlky na vyhovujúci stav podľa
hygienických noriem platných v zákone. Obec zabezpečí vypracovanie cenovej ponuky na
práce súvisiace s prestavbou, statický posudok a návrh projektového riešenia prestavby.
Pán Vaško pozval všetkých prítomných a aj ostatných občanov na 3. Ročník
folklórnych slávností, ktoré organizuje OZ FS Prvosienka dňa 16.06.2018.
Pán starosta sa poďakoval zamestnancom OÚ Dobrá Voda a aj zamestnancom Školy
v prírode za pomoc pri organizovaní podujatí v obci.

23.

Záver

Zasadnutie ukončil René Blanárik starosta obce Dobrá Voda a poďakoval prítomným za účasť.
Zápisnicu zapísala: Marta Kopálová
Zapisovateľ zápisnice:

______________________________________

Overovatelia zápisnice:

______________________________________
______________________________________

V Dobrej Vode, 12. júna 2018

______________
René Blanárik
starosta obce

