Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 03.05.2018 o 17.30 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 - poslanci OZ Dobrá Voda
Božena Duchoňová – hlavný kontrolór obce
Daniel Hulman, Blanka Štefaničková - ospravedlnení
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda na I. polrok 2018
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 494/157 vo vlastníctve obce Dobrá Voda
7. Zrušenie uznesenia č. 205/2018 zo dňa 07.02.2018 na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda, LV
č. 1300, parcela 494/133 a prijatie nového uznesenia na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda,
LV č. 1300, parcela 494/133
8. Záverečný účet obce Dobrá Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, 3/2018 Obec Dobrá Voda
10. Súhlas s výškou spoluúčasti k žiadosti o poskytnutí dotácie na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
11. Uznesenia OZ
12. Rôzne
13. 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 4 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 4 poslanci. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Starosta obce navrhol upraviť program nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda na I. polrok 2018
6. Súhlas s výškou spoluúčasti k žiadosti o poskytnutí dotácie na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 494/157 vo vlastníctve obce Dobrá Voda
8. Zrušenie uznesenia č. 205/2018 zo dňa 07.02.2018 na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda, LV
č. 1300, parcela 494/133 a prijatie nového uznesenia na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda,
LV č. 1300, parcela 494/133
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 494/108 vo vlastníctve obce Dobrá Voda
10. Záverečný účet obce Dobrá Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, 3/2018 Obec Dobrá Voda
12. Uznesenia OZ
13. Rôzne
14. Záver.
Prítomní poslanci súhlasili s navrhnutou zmenou programu.
René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Luciu Piačkovú a za overovateľov zápisnice
navrhol Martina Ružičku a Miroslava Staráčka.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Líviu Michaličkovú, členovia komisie Ján
Kollár a Martina Ružičku.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 4 poslanci.
Uznesenie č. 211/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.5.2018
2. určuje overovateľov zápisnice – Martin Ružička, Miroslav Staráček, zapisovateľka Lucia
Piačková
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Lívia Michaličková
členovia - Ján Kollár, Martin Ružička
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:

4
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
3.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Dobrá Voda dňa 07.02.2018 urobil Martin Ružička a
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 ZŠ s MŠ Dobrá Voda
Základná škola s materskou školou predložila Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. Jedná sa o zvýšenie výdavkov o 13211,00 eur z dôvodu
pridelenia asistenta učiteľa na rok 2018 a presunu finančných prostriedkov z roku 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.
Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o
predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 4
poslanci.
Uznesenie č. 212/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie 1/2018 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:

4
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na I. polrok 2018 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 19.3.2018. Poslancom ho osobne predniesla hlavná
kontrolórka Obce Dobrá Voda Ing. Božena Duchoňová.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 4 poslanci.

Uznesenie č. 213/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda
na I. polrok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
6.Súhlas s výškou spoluúčasti k žiadosti o poskytnutí dotácie na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Starosta obce oboznámil poslancov OZ Dobrá Voda a prítomných o vydaní výzvy na
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Výzvy sa predkladajú
do 15. mája 2018. Podmienkou podania žiadosti je aj výpis z uznesenia zastupiteľstva obce
o súhlase s výškou spoluúčasti uvedenou v žiadosti, čo prestavuje minimálne 10 % objemu
kapitálových výdavkov poskytnutých ministerstvom. Následne vyzval poslancov k diskusii.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 4 poslanci.
Uznesenie č. 214/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje, že súhlasí s výškou spoluúčasti minimálne 10 % z kapitálových výdavkov
poskytnutých ministerstvom uvedenou v žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
Starosta obce vyhlásil 5 minútovú prestávku.
Pán Vaško sa dostavil 18:20 hod. Počet prítomných poslancov je 5.
Starosta obce ukončil prestávku.

7.Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 494/157 vo vlastníctve obce Dobrá Voda
Starosta obce oznámil prítomných, že obec Dobrá Voda dňa 19.02.2018 zaregistrovala žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku od Jozefa Smutného a Blanky Smutnej pod číslom 225/2018.
Jedná sa o odkúpenie pozemku parcela registra „C“ č. 494/33 uvedenom na LV 1300
v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 8 m2. Na tejto časti pozemku, ktorá má nové parcelné
číslo 494/157 je postavená časť garáže par. č. 322/5. Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že
cena bude stanovená na 10,00 eur/m2.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 215/2018
OZ v Dobrej Vode
a) súhlasí so zverejnením zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí na
predaj časti pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, ktorý je zapísaný na LV č. 1300 ako
parcela č. 494/33, parcela registra „C“ o výmere 3004 m2 – ostatné plochy, ktorá má nové
parcelné číslo 494/157 vo výmere 8 m2.
b) schvaľuje cenu na predaj pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, ktorý je zapísaný na LV
č. 1300 ako parcela č. 494/33, parcela registra „C“ o výmere 3004 m2 – ostatné plochy, ktorá
má nové parcelné číslo 494/157 vo výmere 8 m2 minimálne na 10,00 eur/m2
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
8.Zrušenie uznesenia č. 205/2018 zo dňa 07.02.2018 na predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda,
LV č. 1300, parcela 494/133 a prijatie nového uznesenia na predaj pozemku k. ú. Dobrá
Voda, LV č. 1300, parcela 494/133
OZ v Dobrej Vode uznesením č. 205/2018 schválilo predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda, LV č.
1300, parcela 494/133, parcela registra „C“ , zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 za cenu
6,50 eur/m2 Jánovi Šedivému a Elene rod. Polakovičovej, trvale bytom 919 54 Dobrá Voda 158.
Avšak obec Dobrá Voda dňa 19.03.2018 prijala rozhodnutie Okresného úradu Trnava, katastrálny
odbor, kde prerušil konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
z dôvodu nedostatkov v uznesení č. 205/2018. Na základe uvedeného starosta obce odporúča
zrušiť uvedené uznesenie a prijať nové.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.

Uznesenie č. 216/2018
OZ v Dobrej Vode
ruší uznesenie č. 205/2018 v znení
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje predaj pozemku k. ú. Dobrá Voda, LV č. 1300, parcela 494/133, parcela registra „C“,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 za cenu 6,50 eur/m2 Jánovi Šedivému a Elene rod.
Polakovičovej, trvale bytom 919 54 Dobrá Voda 158.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.
V Dobrej Vode, dňa 7.2.2018
René Blanárik
starosta obce
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Uznesenie č. 217/2018
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 494/133,
parcela registra „C“ , zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 za cenu 6,50 eur/m2
Jánovi Šedivému a Elene rod. Polakovičovej, trvale bytom 919 54 Dobrá Voda 158
v podiele 1/1 k celku.
Za prípad hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že parc.
registra C, pôvodné parc. č. 494/133 zastavané plochy a nádvoria je susediaca s parcelou č.
494/122, ktorej sú žiadatelia spoluvlastníkom, dlhodobo užívajú predmetnú parcelu.
b) určuje dodržať postup pri predaji v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
9.Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 494/108 vo vlastníctve obce Dobrá Voda
Starosta obce oznámil prítomných, že obec Dobrá Voda dňa 30.4.2018 zaregistrovala žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku od Hanny Kováčovej pod číslom R2018/0374. Jedná sa
o odkúpenie pozemku parcela registra „C“ č. 494/108 uvedenom na LV 1300 v katastrálnom
území Dobrá Voda o výmere 11 m2. Na tejto časti pozemku, ktorá má parcelné číslo 494/108 je
susediaca s parcelou 237, ktorej spoluvlastníčkou v časti ½ je pani Hanna Kováčová . Po krátkej
diskusii sa poslanci dohodli, že cena bude stanovená na 10,00 eur/m2.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 218/2018
OZ v Dobrej Vode
a) súhlasí so zverejnením zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí na
predaj časti pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, ktorý je zapísaný na LV č. 1300 ako
parcela č. 494/108, parcela registra „C“ o výmere 11 m2 – zastavané plochy a nádvoria.
b)schvaľuje cenu na predaj pozemku v katastrálnom zemí Dobrá Voda, ktorý je zapísaný na LV
č. 1300 ako parcela č. 494/108, parcela registra „C“ o výmere 11 m2 – zastavané plochy a
nádvoria minimálne na 10,00 eur/m2
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
10. Záverečný účet obce Dobrá Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil Záverečný účet Obce Dobrá Voda
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 (Návrh), ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli dňa
11.04.2018. K uvedenému návrhu, ktorý poslanci dostali ako pracovný materiál a tvorí prílohu
tejto zápisnice, nemali poslanci žiadne pripomienky.
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu hlavného kontrolóra za rok 2017. K správe
nemali poslanci žiadne otázky ani pripomienky.
Starosta obce navrhol použiť prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 31091,91 € na
tvorbu rezervného fondu. Prebehla krátka diskusia k danému bodu.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.

Uznesenie č. 219/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Návrh Záverečného účtu obce Dobrá Voda a rozpočtové hospodárenie za rok
2017.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Uznesenie č. 220/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dobrá Voda
za rok 2017.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Uznesenie č. 221/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 31091,91 €.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
Pán Kollár odišiel 20:16 hod. Počet prítomných poslancov 4.

11.Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, 3/2018 Obec Dobrá Voda
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Dobrá Voda bol súčasťou predloženého materiálu k zasadnutiu
OZ. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018, 3/2018 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. K bodu prebehla diskusia.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 4 poslanci.
Uznesenie č. 222/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Obce Dobrá Voda , ktorým sa upravuje rozpočet
Obce Dobrá Voda na rok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
Uznesenie č. 223/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 Obce Dobrá Voda , ktorým sa upravuje rozpočet
Obce Dobrá Voda na rok 2018.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
12.Uznesenia OZ
Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesla predsedníčka návrhovej komisie Lívia
Michaličková. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 03.05.2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.
13.Rôzne
Starosta obce privítal zástupcov chatovej oblasti Podmariáš. Privítal Ing. Gottsteina a pána
Kollára. Ing. Gottstein bol poverený cca 36 chatármi k ich zastupovaniu vo veci odkúpenia,
resp. prenájmu pozemkov v okolí predmetných chát, dňa 16.12.2017 na stretnutí vlastníkov
chát v lokalite Pod Mariášom. Ing. Gottsteinom a pánom Kollárom boli predložené
dokumenty a zároveň Ing. Gottstein ospravedlnil PhDr. Nyulassyovú. Tieto rokovania sa

týkali rokovania ohľadom jedného celku, ktorý by bol prerozdelený na jednotlivých
vlastníkov. A tým by vznikol podklad pre ďalšie riešenie s cieľom odkúpenia jednotlivých
zameraných území. Táto možnosť bola konzultovaná na stretnutí s pánom Ing. Vankom
v Novej Dubnici dňa 27.01.2018 , ktorého sa zúčastnili pán René Blanárik, Jaroslav Danko,
Ing. Peter Gottstein, Miroslav Lukačovič. V tomto geometrickom pláne boli zakreslené aj 3
prechody pre zver medzi chatami, ktoré boli určené 17.2.2018, kde pracovná skupina
v zložení Ing. Gottsten Peter, Kollár Dušan, Poláček Štefan, Ing. Simeonov Peter urobila
podrobnú prehliadku chatovej oblasti z dôvodu skúmania možnosti zamerania ako ucelenej
plochy podľa podmienky urbariátu a obce Dobrá Voda a určenie rizikových oblastí. Pri
prehliadke boli určené 3 prechody, kde hlavne medzi chatou Ing. Gottsteina a Ing. Jasenáka
je zjavný trvalý prechod zvery. 18.2.2018 bola uskutočnená prehliadka chatovej oblasti
a skúmanie možnosti prirodzeného prepojenia na časť Pohoda, za účasti Ing. Peter Gottstein
a Miroslava Lukačoviča, kde bola určená hranica medzi chatovou oblasťou a oblasťou
Pohoda. Reálne práce zamerania územia boli zahájené 24.02.2018, na kedy bolo zvolané
pracovné stretnutie chatárov s geodetom Ing. Peter Simeonov a bol vysvetlený postup
zamerania a navrhnutá možnosť záväzného objednania týchto prác jednotlivými chatármi.
Ing. Gottstein požiadal OZ, aby vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá by sa podrobne
oboznámila s celou dokumentáciou ako aj s vyčlenením územím a vyhodnotila situáciu
k prenájmu, resp. predaju pozemkov, a určila ďalší postup v predmetnej veci.
Starosta obce navrhol pracovné stretnutie poslancov so zástupcami chatárov v prípade, že
budú mať k dispozícii podklady od geodeta. Pani kontrolórka pripomenula, že na pracovné
stretnutie treba prizvať aj urbariát.
Za chatárov sa zúčastnil na zasadnutí OZ Dobrá Voda Marek Pavlovič, ktorý predniesol
požiadavku na oplotenie kontajnerov.
Starosta obce oboznámil prítomných o vypracovaných a odovzdaných projektoch na
požiarnu zbrojnicu, 2 x projekt na telocvičňu, detské ihrisko cez SPP.
Ďalej predložil poslancom zápis z kontroly z hygieny, ktorá prebehla v Materskej škole.
Výsledkom kontroly je, že priestor v škôlke nezodpovedá počtu detí. Starosta preto navrhuje
požiadať hygienu o výnimku a v čo najkratšom čase nájsť spolu s poslancami najlepšie
možné riešenie, s čím poslanci súhlasili.
Ako posledný bod bolo oboznámenie poslancov s vyjadrením od JUDr. Sojku ohľadom
likvidácie KOVO. Toto odporúčanie je prílohou zápisnice.
14.Záver
Zasadnutie ukončil René Blanárik starosta obce Dobrá Voda a poďakoval prítomným za účasť.
Zápisnicu zapísala: Lucia Piačková
Zapisovateľ zápisnice:

______________________________________

Overovatelia zápisnice:

______________________________________
______________________________________

V Dobrej Vode, 3. mája 2018

______________
René Blanárik
starosta obce

