Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 21.12.2016 o 18.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní
René Blanárik - starosta obce
Mária Danková, Ján Kollár, Ivana Ladvenicová, Andrea Lukačovičová, Lívia Michaličková,
Blanka Štefaničková - poslanci OZ Dobrá Voda
Neprítomní
Eva Ažaltovičová – ospravedlnená
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. Protest prokurátora proti VZN obce Dobrá Voda č. 6/2009 zo dňa 12.12.2008 o niektorých
podmienkach držania psov
5. VZN obce Dobrá Voda č. 2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na
území obce Dobrá Voda
6. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016 – Peter Císar
7. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda ku dňu 14.11.2016
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda
9. Rozpočtové opatrenie Obce Dobrá Voda 7/2016
10. Rozpočtové opatrenie Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda 2/2016
11. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2017
12. Inventarizácia
13. Uznesenia OZ
14. Rôzne
15. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Dobrá Voda otvoril a viedol René Blanárik
– starosta obce.
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2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce René Blanárik skonštatoval, že na zasadnutí OZ sú prítomní 6 poslanci a OZ je
uznášania schopné. Oboznámil poslancov s programom zasadnutia.
René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Janu Dankovú a za overovateľov zápisnice
navrhol Ivanu Ladvenicovú a Líviu Michaličkovú.
Za predsedu návrhovej komisie starosta navrhol Líviu Michaličkovú, členovia komisie Andrea
Lukačovičová, Mária Danková.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.12.2016
2. určuje overovateľov zápisnice - Ivanu Ladvenicovú a Líviu Michaličkovú
zapisovateľka Jana Danková
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda – Lívia Michaličková
členovia – Andrea Lukačovičová, Mária Danková
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 4.10.2016 urobila Ivana Ladvenicová
a skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 124/2016 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
žiada hlavnú kontrolórku Obce Dobrá Voda Veroniku Opálekovú o vykonanie kontroly
v spoločnosti KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. v čase do dvoch mesiacov do 4.12.2016 a to
- kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom obce –
KOVO Dobrá Voda spol. s r. o.
- kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
čerpaní finančných prostriedkov,
- kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
hospodárení s majetkom.
Obdobie rokov 2013, 2014, 2015 až 1. polrok 2016.
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
1 Kollár
2 Michaličková, Štefaničková
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
Uznesenie nebolo splnené, nakoľko hlavná kontrolórka obce sa vzdala funkcie.
4. Protest prokurátora proti VZN obce Dobrá Voda č. 6/2009 zo dňa 12.12.2008
o niektorých podmienkach držania psov
Obec Dobrá Voda dňa 10.10.2016 pod číslom 743/2016 zaevidovala v Registratúrnom denníku
protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dobrá Voda č. 6/2009 zo dňa
12.12.2008 o niektorých podmienkach držania psov, ktoré nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Dobrá Voda dňa 12.12.2008 a nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2009.
Uvedené nariadenie navrhuje prokurátor okresnej prokuratúry zrušiť pre nezákonnosť. Protest
prokurátora bol doručený poslancom OZ v Dobrej Vode ako súčasť pracovného materiálu
k dnešnému zasadnutiu.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dobrá Voda
č. 6/2009 zo dňa 12.12.2008 o niektorých podmienkach držania psov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
5. VZN obce Dobrá Voda č. 2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
na území obce Dobrá Voda
Na základe protestu prokurátora proti VZN č. 6/2009 zo dňa 12.12.2016 o niektorých
podmienkach držania psov v ktorom navrhol prijať nové nariadenie, ktoré bude v súlade so
zákonom Obec Dobrá Voda vypracovala Návrh VZN obce Dobrá Voda č. 2/2016 (ďalej len
VZN) ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda. Návrh
nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce Dobrá Voda od
12.10.2016 do 27.10.2016. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej
desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku
k návrhu nariadenia. Na obecnom úrade nebola zaevidovaná žiadna pripomienka k predmetnému
Návrhu VZN. Návrh VZN obce Dobrá Voda č. 2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov na území obce Dobrá Voda bol poslancom OZ doručený ako súčasť pracovného
materiálu k dnešnému zasadnutiu OZ.

3

Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 128/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 2/2016 ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
6. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2016 – Peter Císar
Pán Peter Císar, listom zo dňa 12.10.2016 podacie číslo 773/2016 požiadal o predĺženie zmluvy
o nájme nebytových priestorov 5/2016 zo dňa 26.02.2016.
Jedná sa o nebytové priestory na p. č. 1391/10 (budova pri vstupe), ktorá je evidovaná na Liste
vlastníctva č. 1300, k. ú. Dobrá Voda parcela registra „C“ vo výmere 202 m2 , zastavaná plocha
a nádvorie. Uvedené priestory navrhuje starosta obce prenajať na základe novej zmluvy
uzatvorenej medzi Obcou Dobrá Voda a Petrom Císarom, 919 53 Dechtice 6 na obdobie od
1.3.2017 do 29.2.2020 v hodnote 7,50 € / m 2 za rok.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 129/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov Petrovi Císarovi, 919 53 Dechtice č. 6 prenájom nebytových priestorov v priemyselnom areáli Dobrá Voda p. č. 1391/10 (budova pri
vstupe), evidovanú na Liste vlastníctva č. 1300, k. ú. Dobrá Voda parcela registra „C“ vo výmere
202 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, od 1.3.2017 do 29.2.2020 v hodnote 7,50 € / m 2 za rok.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
7. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda ku dňu 14.11.2016
Ing. PhDr. Veronika Opáleková doručila dňa 14.11.2016 na obecný úrad list, zaevidovaný pod
podacím číslom 851/2016 v ktorom sa vzdala funkcie hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda ku
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dňu 14.11.2016 podľa ustanovenia § 18a ods. 8 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
S uvedenou písomnosťou boli poslanci OZ oboznámení v rámci pracovného materiálu, ktorý
dostali k dnešnému zasadnutiu OZ spolu s odôvodnením. Starosta vyzval poslancov na diskusiu.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Mária Danková, ktorá vyslovila výhrady voči odôvodneniu
hlavnej kontrolórky obce k odstúpeniu z funkcie. Diskusný príspevok Márie Dankovej tvorí
prílohu tejto zápisnice. Ivana Ladvenicová sa spýtala, či máme nejaký etický kódex poslanca ?
Zaujímala sa, či pani kontrolórka ešte príde, aby ju pán starosta pozval na rokovanie, alebo
poskytol na ňu kontakt. Starosta skonštatoval, že pani Opálekovú v tomto smere osloví.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 130/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Ing. PhDr. Veroniky Opálekovej ku
dňu 14.11.2016.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
1Ladvenicová
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda
Podľa § 18a odsek (4) ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8
písm. a) vzdaním sa funkcie, vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa
konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra, t. j. do
13.1.2017. Starosta obce navrhol vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra na tento teň, s tým, že
kandidáti zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami do 10.1.2017 do
12.00 h. Prílohami žiadosti budú potvrdenie o ukončení minimálne úplného stredného vzdelania,
súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve, úradne overená
fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis
s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Na základe § 18a odsek (6) je pred vyhlásením voľby kontrolóra určiť dĺžku pracovného času.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas. Starosta obce navrhuje zachovať
doterajší pracovný úväzok 0,16.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 131/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
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a) určuje dĺžku pracovného času pre výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda
na 0,16 pracovný úväzok
b) vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Dobrá Voda
v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dobrá Voda zašlú alebo odovzdajú písomnú
prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 10. januára 2017 do 12.00 h
na Obecnom úrade Dobrá Voda č. 121, PSČ 919 54 v uzavretej obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“ Voľba hlavného kontrolóra sa
uskutoční 13.1.2017.
Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Všeobecné podmienky:
- postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce
a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1x ročne podáva správu
o svojej činnosti,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie všeobecne záväzných
nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
9. Rozpočtové opatrenie Obce Dobrá Voda 7/2016
Starosta obce oboznámil poslancov so zmenami v rozpočte, ktoré sa vykonali na základe
skutočného čerpania rozpočtu. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 dostali
poslanci OZ ako pracovný materiál k dnešnému zasadnutiu.
Starosta otvoril diskusiu. Ivana Ladvenicová sa spýtala na položku 637031 OcÚ pokuty a penále,
žiadala vysvetlenie za čo sme pokutu dostali. Účtovníčka obce poskytla Rozhodnutie o pokute
z daňového úradu. Mária Danková skonštatovala, že pokuta súvisí s pochybením ktoré nám vytklo
NKÚ. Išlo o pochybenie vyčíslenia výsledku hospodárenia. Ján Kollár skonštatoval, že pokutu je
treba zaplatiť a náhrada škody sa môže riešiť neskôr. Poslankyňa Danková sa pýtala na položku
611 VZ – tarifný plat, starosta vysvetlil, že sa jedná o peniaze zo štátneho rozpočtu. Na ďalšie
otázky ohľadom zmien položiek rozpočtového opatrenia odpovedal tiež starosta obce.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
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Uznesenie č. 132/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie 7 /2016 Obce Dobrá Voda , ktorým sa upravuje rozpočet Obce
Dobrá Voda na rok 2016.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
2 Danková, Lukačovičová
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
10. Rozpočtové opatrenie Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda 2/2016
Rozpočet Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda bol upravený rozpočtovým opatrením
č. 2/2016, ide o úpravu podľa pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
K uvedenému bodu nebola žiadna diskusia.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 133/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie 2 /2016 Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda,
ktorým sa upravuje rozpočet Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda na rok 2016.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
11. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2017
Starosta obce skonštatoval, že k návrhu rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2017 bolo dňa
23.11.2016 zvolané aj pracovné stretnutie na ktorom bol návrh rozpočtu prerokovaný. Nakoľko
sa pracovného stretnutia nezúčastnili všetci poslanci, starosta predložil pripomienky od Evy
Ažaltovičovej doručené 28.11.2016 elektronickou poštou, od Márie Dankovej doručené
elektronickou poštou dňa 28.11. 2016 a 12.12.2016, ďalej boli dňa 13.12.2016 doručené
pripomienky ktoré predložili Eva Ažaltovičová, Andrea Lukačovičová a Ing. Mária Danková,
s ktorými poslancov OZ oboznámil starosta obce a podal k nim vysvetlenie spolu s účtovníčkou
obce. Žiadne ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu doručené neboli. Rozpočet bude upravený
o 1 200,00 € vo výdavkovej časti a to položka 632001 Reštaurácia – energie bude znížená o
o 300,00 € a položka 632002 Reštaurácia – vodné, stočné znížená o 900,00 €. Suma 1 200,00 €
pôjde do prebytku. Nikto z poslancov nemal ďalšie otázky.
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Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 134/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 bez
programovej štruktúry
b) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2017
c) berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2018, 2019.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
12. Inventarizácia
Starosta obce nariadil Príkazom štatutárneho zástupcu organizácie na vykonanie inventarizácie
vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Ústredná inventarizačná komisia je v zložení Ján Kollár, predseda, Eva Ažaltovičová,
Lívia Michaličková a Lucia Piačková - členovia. Termín vykonania inventarizácie je pri
Ceninách – poštových známkach, stravných lístkoch a pokladnici do 31.12.2016, hmotný
a nehmotný majetok, bankové účty, zásoby, záväzky, pohľadávky, rozdiel majetku a záväzkov
do 15.01.2017.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 135/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Dobrá Voda k 31.12.2016
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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13. Uznesenia OZ
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o prečítanie
uznesení prijatých na dnešnom zasadnutí OZ. Schválené Uznesenia OZ tvoria prílohu tejto
zápisnice.
14. Rôzne
Mária Danková v tomto bode spomenula finančné prostriedky poskytnuté spoločnosti Kovo
spoločnosť s r.o.. Príspevok bol účelovo viazaný, pýtala sa či prostriedky budú obci vrátené a či
sa podarilo zabezpečiť nejaký výrobný program tak, ako sľuboval konateľ spoločnosti. Starosta
obce povedal, že poslanci budú o krokoch ktoré sa uskutočnili v spoločnosti KOVO spol. s r.o.
informovaní. Dvaja zamestnanci odchádzajú do dôchodku, s ostatnými bude rozviazaný
pracovný pomer.
Starosta obce vyslovil želanie, aby spolupráca v budúcom roku medzi poslancami a starostom
bola lepšia o čo sa bude sám snažiť.
Ivana Ladvenicová v mene AWK klubu poďakovala za výmenu okien v prístavbe kultúrneho
domu.
Martin Vaško sa spýtal, kedy je predpokladaný termín ukončenia prác na požiarnej zbrojnici.
Starosta obce sa vyjadril, že bude spustené kúrenie, bude dokončená izolácia okien, omietky.
Je ťažké povedať nejaký presný termín.
15. Záver
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode bol naplnený.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť zaželal im pokojné Vianočné
sviatky a zasadnutie ukončil.
Zápisnicu zapísala: Jana Danková
Zapisovateľ zápisnice:

______________________________________

Overovatelia zápisnice:

______________________________________
______________________________________

V Dobrej Vode, 21.decembra 2016

______________
René Blanárik
starosta obce
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