Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 16.08.2018 o 16.30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní
René Blanárik - starosta obce
Ján Kollár, Daniel Hulman, Lívia Michaličková, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Blanka
Štefaničková, Martin Vaško, Božena Duchoňová - poslanci OZ Dobrá Voda a HK Dobrá Voda.
- ospravedlnení 0
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. Opravy budov – priemyselný areál Dobrá Voda
5. Žiadosť o prenájom haly p.č. 1391/1
6. Správa nezávislého audítora z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
7. Plnenie rozpočtu k 30.06.2018 Obec Dobrá Voda
8. Zrušenie uznesenia č. 228/2018 zo dňa 12.06.2018 na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda, LV
č. 1300, parcela 494/108 a prijatie nového uznesenia na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda,
LV č. 1300, parcela 494/108
9. Zrušenie uznesenia č. 229/2018 zo dňa 12.06.2018 na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda, LV
č. 1300, parcela 494/33 a prijatie nového uznesenia na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda, LV
č. 1300, parcela 494/33
10. Výkon funkcie starostu obce Dobrá Voda na obdobie 2018 – 2022
11. Určenie počtu volebných obvodov v obci Dobrá Voda na obdobie 2018 - 2022
12. Určenie počtu poslancov obce Dobrá Voda na obdobie 2018 – 2022 v obvode
13. Žiadosť o zmenu v ÚPD Dobrá Voda – Skrúcaný
14. Správa o stave likvidácie KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o.
15. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 Obec Dobrá Voda
16. Uznesenia OZ
17. Rôzne
18. 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 7 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 7 poslanci. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia.
René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Martu Kopálovú a za overovateľov zápisnice
navrhol Jána Kollára a Daniela Hulmana.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Líviu Michaličkovú, členovia komisie
Miroslav Staráček a Martin Vaško.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 242/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1.
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.08.2018
2.
určuje overovateľov zápisnice – Ján Kollár a Daniel Hulman, zapisovateľka Marta
Kopálová
3.
volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Lívia Michaličková
členovia - Miroslav Staráček a Martin Vaško
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:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Dobrá Voda dňa 12.06.2018 urobil Ján Kollár a
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.

4. Opravy budov – priemyselný areál Dobrá Voda
Starosta obce priebežne informoval poslancov s rozpočtami, ktoré majú informatívny charakter
predpokladanej ceny, ktoré boli obci predložené od rôznych firiem ohľadom rekonštrukcie budov
v priemyselnom areály Dobrá Voda, ktoré si poslanci vyžiadali na predchádzajúcom zasadnutí
OZ, aby sa mohli rozhodnúť, ktorým zo žiadostí je možné vyhovieť. Starosta obce vysvetlil
prítomným poslancom, že z rezervného fondu nie je možné rekonštruovať všetky budovy, pretože
finančné prostriedky z rezervného fondu nepokryjú výdavky na rekonštrukciu všetkých
predmetných budov. Poslanci vyjadrili svoj názor, že je potrebné rekonštruovať budovy postupne
podľa priority a návratnosti finančných prostriedkov obci. Pán Vaško sa vyjadril za firmu
MASKLOGIC s.r.o., ktorá by bola ochotná v prípade opravy budovy pristúpiť k zvýšeniu nájmu
do ďalšieho obdobia. Žiadosť od p. Císara, ktorá bola predložená zastupiteľstvu obsahovala aj
možnosť spoluúčasti vo forme prác pri oprave stropu v jeho réžii. Pán Ružička sa pýtal na
možnosti odkúpenia budovy do budúcna. HK Dobrá Voda navrhuje spracovať prehľad príjmov za
prenájom budov v priemyselnom areály Dobrá Voda, vyjadrila sa, aby obec majetok nepredávala,
ale naopak zveľaďovala ho. Je potrebná analýza stavu budov, hľadať možnosti riešenia opráv
budov, aby poslanci vedeli v akom stave a kondícii sa budovy nachádzajú. Pán Ružička navrhol
obhliadku areálu, aby HK Dobrá Voda videla reálny stav budov.
Medzi poslancami prebehla diskusia ohľadom prenájmu budov, možností dlhodobejšieho nájmu,
prípadne zhodnotenie budovy nájomcom pri dlhodobejšom prenájme.
Po diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 243/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje opravu budovy p.č. 1391/7, ktorú má v nájme spoločnosť MASKLOGIK, s.r.o..
Finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy – oprava vody, kúrenia a sociálnych zariadení budú
použité z rezervného fondu vo výške 20.000 EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
1 Vaško
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
Uznesenie č. 244/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje výšku nájmu budovy – strojárenská hala, p.č. 1391/7, ktorú má v nájme spoločnosť
MASKLOGIK, s.r.o. vo výmere 1584 m2 na 13,00 €/m2/rok od 1.9.2018 do 15.5.2020.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
1 Vaško
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

Uznesenie č. 245/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) berie na vedomie žiadosť o príspevok na opravu stropu na budove pri vstupe na parc. č.
1391/10, ktorú má v nájme Císar Peter, Dechtice č. 6, 919 53.
b) schvaľuje opravu stropu na budove pri vstupe na parc. č. 1391/10, ktorú má v nájme Císar
Peter, Dechtice č. 6, 919 53 z bežných výdavkov obce Dobrá Voda vo výške 650 €.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Uznesenie č. 246/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje rekonštrukciu kúrenia na budove p.č. 1391/1, ktorú má v nájme spoločnosť IVAP
s.r.o., 919 54 Dobrá Voda 353, IČO: 48278041 vo výške 2700 € z vlastných zdrojov obce Dobrá
Voda.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
5. Žiadosť o prenájom haly p.č. 1391/1
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom plechovej haly od Malokarpatskej
píly s.r.o., Dobrá Voda 185, 919 54, IČO:50219081 za účelom skladovania výrobkov. Ide o časť
parc. číslo 1391/1 vo výmere cca 150 m2, číslo LV 1300, v k.ú. Dobrá Voda, ktorá bola
zaevidovaná dňa 31.07.2018 pod číslom OCÚ DV-S2018/00166 R2018/0575.
Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o
predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7
poslanci.

Uznesenie č. 247/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosť o prenájom haly na parc. č. 1391/1 od spoločnosti Malokarpatská píla
s.r.o.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
1 Ružička
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
Starosta obce Dobrá Voda oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora
ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017. Pani Piačková účtovníčka obce Dobrá Voda
prečítala správu nezávislého audítora a následne odpovedala na otázky poslancov týkajúce sa
správy.
Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o
predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7
poslanci.
Uznesenie č. 248/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
obce Dobrá Voda.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
7. Plnenie rozpočtu k 30.06.2018 Obec Dobrá Voda
Starosta obce Dobrá Voda oboznámil prítomných s plnením rozpočtu obce Dobrá Voda
k 30.06.2018. Pani Piačková, účtovníčka obce Dobrá Voda odpovedala na otázky poslancov
týkajúcich sa rozpočtu a jeho plnenia.
Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o
predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7
poslanci.

Uznesenie č. 249/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2018 obce Dobrá Voda.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
8. Zrušenie uznesenia č. 228/2018 zo dňa 12.06.2018 na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda,
LV č. 1300, parcela 494/108 a prijatie nového uznesenia na predaj pozemku k. ú. Dobrá
Voda, LV č. 1300, parcela 494/108
OZ v Dobrej Vode uznesením č. 228/2018 zo dňa 12.06.2018 schválilo predaj pozemku 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, kde na podnet HK Dobrá Voda Ing. Duchoňovej je potrebné zrušenie
pôvodného uznesenia a schválenie uznesenia v novom znení.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 250/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
ruší uznesenie č. 228/2018 v znení
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.

V Dobrej Vode, 12. júna 2018

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

______________
René Blanárik
starosta obce

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Uznesenie č. 251/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje predaj pozemku 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:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
9. Zrušenie uznesenia č. 229/2018 zo dňa 12.06.2018 na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda,
LV č. 1300, parcela 494/33 a prijatie nového uznesenia na predaj pozemku k. ú. Dobrá
Voda, LV č. 1300, parcela 494/33
OZ v Dobrej Vode uznesením č. 229/2018 zo dňa 12.06.2018 schválilo predaj pozemku 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, kde na podnet HK
Dobrá Voda Ing. Duchoňovej je potrebné zrušenie pôvodného uznesenia a schválenie uznesenia
v novom znení.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.

Uznesenie č. 252/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
ruší uznesenie č. 229/2018 v znení
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje predaj pozemku 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.
V Dobrej Vode, 12. júna 2018

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

______________
René Blanárik
starosta obce

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
Uznesenie č. 253/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje predaj pozemku 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
Smutnej 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:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
10. Výkon funkcie starostu obce Dobrá Voda na obdobie 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode prerokovalo rozsah výkonu funkcie starostu obce Dobrá
Voda pre volebné obdobie 2018 – 2022 a dohodlo výkon práce na plný pracovný úväzok v zmysle
§ 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Prebehla krátka diskusia medzi poslancami, pri ktorej sa poslanci zhodli na plnom úväzku pre
starostu obce na obdobie 2018 – 2022.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 254/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode po prerokovaní
schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Dobrá Voda pre volebné obdobie 2018 – 2022 na
plný pracovný úväzok v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
11. Určenie počtu volebných obvodov v obci Dobrá Voda na obdobie 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode prerokovalo počet obvodov pre územie obce Dobrá Voda na
volebné obdobie 2018 – 2022 podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebehla krátka diskusia medzi poslancami.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.

Uznesenie č. 255/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode po prerokovaní
určuje 1 volebný obvod pre územie obce Dobrá Voda pre volebné obdobie 2018 – 2022 podľa §
166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
12. Určenie počtu poslancov obce Dobrá Voda na obdobie 2018 – 2022 v obvode
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode prerokovalo počet poslancov v obvode pre územie obce
Dobrá Voda na volebné obdobie 2018 – 2022 podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Medzi poslancami prebehla diskusia ohľadom počtu poslancov v obci. Pán Vaško sa prikláňa
k zníženiu počtu poslancov na 5. K jeho názoru sa prikláňa aj pani Michaličková. Pán Ružička je
za ponechanie počtu 7 poslancov v obci.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 256/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode po prerokovaní
určuje 7 poslancov obecného zastupiteľstva v obvode pre územie obce Dobrá Voda pre volebné
obdobie 2018 – 2022 podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
3 Vaško, Michaličková,Štefaničková
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
13. Žiadosť o zmenu v ÚPD Dobrá Voda – Skrúcaný
Starosta obce Dobrá Voda oboznámil prítomných so žiadosťou pána Skrúcaného ohľadom
možnosti otvorenia územného plánu za účelom zmeny na jeho pozemku, kde by rád v budúcnosti
staval. Pán Skrúcaný je ochotný hradiť všetky náklady spojené s ďalšími zmenami a doplnkami
územného plánu z vlastných zdrojov.

Uznesenie č. 257/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosť p. Skrúcaného o zmenu v územnom pláne obce Dobrá Voda.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
14. Správa o stave likvidácie KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o.
Starosta obce Dobrá Voda oboznámil prítomných s doterajším postupom pri likvidácii spoločnosti
KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o., tiež poskytol poslancom podklady od právnika na základe
ktorých sa postupuje pri likvidácii spoločnosti. Medzi poslancami prebehla diskusia ohľadom
možností likvidácie spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o.
HK Dobrá Voda poukázala na fakt, že spoločnosť nemala ísť do likvidácie, ale do konkurzu. Preto
navrhuje preverenie tejto skutočnosti s právnikom.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 258/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie stav likvidácie KOVO Dobrá Voda, spol. s r.o..
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
15. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 Obec Dobrá Voda
Pani Piačková účtovníčka obce Dobrá Voda vysvetlila poslancom zmeny v rozpočte, presuny
položiek vo výdavkoch a príjmoch na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich
bodov zápisnice.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.

Uznesenie č. 259/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 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.
16. Uznesenia OZ
Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesol predseda návrhovej komisie Lívia
Michaličková. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 16.08.2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.
17. Rôzne
Hody Dobrá Voda – p. Vaško pozval prítomných a aj všetkých občanov na bohatý program počas
hodových slávností.
Cesta na cintorín – v priebehu budúceho týždňa, t.j. od 20.8.2018 by mali začať prebiehať
prípravné práce na ceste na cintorín a následne vybudovanie cesty.
KD prístavba – ZO JDS Dobrá Voda požiadala starostu obce o priestor na stretávanie sa členov
organizácie v priestoroch bývalého kaderníctva. Starosta obce vyhovel ich požiadavke a tento
priestor bude možné využívať na tento účel.
MŠ Dobrá Voda – prebieha rekonštrukcia objektu, prebehli búracie práce, vyrovnanie podlahy,
maľovanie. Z rodičovského príspevku bude možné zakúpiť koberec do herne v MŠ.
Rekonštrukčné práce na objekte by mali byť ukončené do začatia prevádzky MŠ v novom
školskom roku 2018/2019.
18. 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, 16. augusta 2018

_______________
René Blanárik
starosta obce

