Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 4.10. 2016 o 18.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní
René Blanárik - starosta obce
Eva Ažaltovičová, Mária Danková, Ján Kollár, Ivana Ladvenicová, Andrea Lukačovičová, Lívia
Michaličková, Blanka Štefaničková - poslanci OZ Dobrá Voda
Veronika Opáleková – hlavný kontrolór obce
Neprítomní

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. Prerokovanie vzniknutej situácie okolo spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r. o.
5. Vykonanie kontroly hlavným kontrolórom obce
- 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.
6. Stanovisko z pracovného stretnutia valného zhromaždenia spoločnosti KOVO Dobrá Voda,
spol. s r. o. k stavu a postupu riešenia vzniknutej situácie v uvedenej spoločnosti
7. Uznesenia OZ
8. Rôzne – projekty obce Dobrá Voda, riešené problémy postup, dokumentácia
9. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Dobrá Voda otvoril a viedol René Blanárik
– starosta obce. Oznámil poslancom, že toto zasadnutie bolo zvolané na základe žiadosti
poslankýň OZ Dobrá Voda – podpísaná Eva Ažaltovičová, Ing. Mária Danková, PaedDr. Ivana
Ladvenicová, Andrea Lukačovičová. Ich žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Dobrej Vode
dňa 22.9.2016 a bola zaevidovaná v registratúrnom denníku pod číslom 698/2016.
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2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce René Blanárik skonštatoval, že na zasadnutí OZ sú prítomní 7 poslanci a OZ je
uznášania schopné. Oboznámil poslancov s programom zasadnutia. Mária Danková navrhla
zmeniť znenie bodu 6 tak, aby korešpondovalo s bodom 5 v pôvodnom návrhu. Bod 6 bude znieť
Písomné stanovisko Valného Zhromaždenia spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r. o. k stavu
a postupu riešenia vzniknutej situácie v uvedenej spoločnosti. Starosta predložil program v tomto
znení.
René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Janu Dankovú a za overovateľov zápisnice Jána
Kollára a Blanku Štefaničkovú.
Za predsedu návrhovej komisie starosta navrhol Líviu Michaličkovú, členovia komisie Mária
Danková, Andrea Lukačovičová.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 4.10.2016
2. určuje overovateľov zápisnice – Ján Kollár, Blanka Štefaničková
zapisovateľka Jana Danková
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Lívia Michaličková
členovia - Mária Danková, Andrea Lukačovičová
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 23.8.2016 urobila Andrea Lukačovičová
a skonštatovala, že prijaté uznesenie bolo splnené. Na zasadnutí zo dňa 30.8.2016 nebolo prijaté
uznesenie.
4. Prerokovanie vzniknutej situácie okolo spoločnosti KOVO Dobrá Voda, spol. s r. o.
Situáciu v ktorej sa nachádza KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. rieši OZ Dobrá Voda dlhodobo. Či
už to bolo na zasadnutí dňa 14.6.2016, potom 9.8.2016 - starosta obce navrhol riešiť problémy
odkúpením majetku KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. Obcou Dobrá Voda, alebo príspevok obce
na úhradu strát dcérskej spoločnosti, ktorá následne uspokojí pohľadávky veriteľov, ďalšou
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alternatívou je pretransformovanie na obecný podnik Dobrá Voda. S uvedenými návrhmi
poslanci OZ nesúhlasili ani opakovane na zasadnutí dňa 23.8.2016. Následne na žiadosť
poslancov starosta obce zvolal zasadnutie OZ v kultúrnom dome dňa 30.8.2016, na ktorom
rovnako neprišlo k žiadnemu návrhu riešenia zlého stavu spoločnosti.
Starosta obce vyzval poslankyňu Evu Ažaltovičovú, aby sa vyjadrila k uvedenej problematike.
Tá skonštatovala, že za všetkých bude hovoriť pani Mária Danková, ktorá sa k uvedenej situácií
v KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. vyjadrila. Zhrnula celú situáciu, skonštatovala, že sa treba
vrátiť k financiám, ktoré sme spoločnosti poskytli. Spomenula návrh na odkúpenie majetku,
znalecký posudok na odpredaj majetku, ktorý dal vypracovať starosta obce, čo mal spraviť ten,
kto chce majetok predávať. Návrhy poslancov na riešenie problémov sa ignorovali. Dôvodová
správa nesvedčí o tom, v akej situácií sa spoločnosť nachádza. Keď odišiel pán Schild, nebol
v určitom čase menovaný konateľ spoločnosti, čo nie je v poriadku. Uznesenie o kúpe majetku
nebolo prijaté. Pán starosta obvinil poslankyne, že predlžujú čas a on nemôže konať čo je
zachytené v zápisnici z 23.8.2016. Situáciu chceme riešiť, stanovisko Valného zhromaždenia
o likvidácií spoločnosti nie je riešením. Spoločnosť robí veľa prác pre obec, ktoré ani nie sú
v predmete činnosti spoločnosti. Máme dvoch veriteľov, konateľ nekonal, Valné zhromaždenie
už viackrát spoločnosť oddlžilo. OZ má hľadať riešenie a nie aby sme sa navzájom napádali. Je
treba odložiť osobné invektívy. Ďalej Mária Danková spomenula nezákonný postup starostu na
ostatnom zasadnutí OZ, kedy nedal hlasovať o zmene programu zasadnutia. Vyhlásila, že
nebojuje o kreslo starostu. Bojuje o práva tejto obce. Dochádza k porušeniu zákonov, ústavného
zákona, KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. bolo založené na to, aby nám prinieslo zisk, alebo ho
previedlo do rezervného fondu.
Pani Danková vyzvala starostu obce aby jednal s odborníkmi, ako môžeme hovoriť o nejakom
procese, keď nevieme v akom je spoločnosť KOVO Dobrá Voda spol. s r. o. stave a nemáme
žiadne podklady. Zaujímala sa o konkurznú pohľadávku z JRD Dobrá Voda. Chceme robiť
ďalší konkurz. V minulosti sa konalo zákonne, dnes starosta rozhoduje svojvoľne. Žiada starostu
o vysvetlenie.
Starosta sa k vystúpeniu Márie Dankovej vyjadril. KOVO spol. s r.o. nedostalo majetok ktorý
chceme odkúpiť do správy, vybudovala ich spoločnosť sama zo svojich prostriedkov. Neurobil
nič protiprávne. Všetci sme sa zhodli na tom, že sa poradíme s právnikmi. K tomu bolo prijaté aj
uznesenie.
O slovo sa prihlásila pani Ladvenicová, že nedostala dokumenty o ktoré žiadala - inventúry.
Starosta skonštatoval, že to sa nedá pripraviť jeden deň pred zasadnutím OZ.
Starosta vyzval všetkých poslancov, aby sa jednotlivo vyjadrili. Pani Andrea Lukačovičová sa
vyjadrila, že súhlasí s pani Máriou Dankovou. Ján Kollár skonštatoval, že toto je už štvrté
zasadnutie OZ. Dali sme starostovi obce vypracovať právne stanovisko. Spýtal sa pani Márie
Dankovej o akých 40 000 € hovorí. Bolo to rozhodnutie Valného zhromaždenie o oddlžení
KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. Ján Kollár povedal, že žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov bola upravená na návrh Márie Dankovej. Pani Ladvenicová sa pýtala prečo máme
ísť do likvidácie, keď máme len dvoch veriteľov? Starosta odpovedal, že časť záväzkov čo sa
týka Daňového úradu boli uhradené, ostatné sa budú uhrádzať v najbližšej dobe, záväzky voči
Sociálnej poisťovni budú uhradené tak isto v najbližšom čase.
Starosta predložil poslancom k nahliadnutiu dokumentáciu, kto kedy a ako zafinancoval majetok
KOVO Dobrá Voda spol. s r.o., ktorý navrhoval odkúpiť. Spýtal sa poslancov, či sa chcú
k tomuto bodu ešte vyjadriť. Nikto sa neprihlásil.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.

3

Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie situáciu v spoločnosti KOVO Dobrá Voda spol. s r.o.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
3 Danková, Lukačovičová, Kollár
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
5. Vykonanie kontroly hlavným kontrolórom obce
- 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.
Starosta obce vyzval Máriu Dankovú, aby sa k tomuto bodu vyjadrila. Mária Danková
požiadala, aby hlavná kontrolórka obce vzhľadom k situácií vykonala do dvoch mesiacov
kontrolu v KOVO Dobrá Voda spol. s r. o. Hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že má mesačne
odpracovať 24 hodín, žiadala o zvýšenie úväzku, čo poslanci neschválili. Takáto rozsiahla
kontrola je nad rámec jej úväzku. Má schválený Plán kontrolnej činnosti, podľa ktorého
postupuje. Toto je robota na celý úväzok. Poslanci chcú skontrolovať tri a pol roka. Mária
Danková skonštatovala, že situácia si vyžaduje, aby kontrola bola vykonaná. OZ môže schváliť
odmenu a na návrhu trvá, nakoľko nastala mimoriadna situácia. Starosta skonštatoval, že je
možné v budúcom roku navýšiť hlavnej kontrolórke úväzok a dať kontrolu do Plánu činnosti na
1. polrok 2017. Eva Ažaltovičová skonštatovala, že ide o malú firmu a prečo sa kontrola nerobila
doteraz. Pani Lucia Piačková – ekonómka obce uviedla, že audit za rok 2014 bol poslancom
predložený. Eva Ažaltovičová podotkla, že si nevie nič nájsť na webovej stránke obce o firme
KOVO Dobrá Voda spol. s r.o.
K uvedenému bodu nemal nikto žiadne pripomienky.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 124/2016
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,
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- kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
hospodárení s majetkom.
Obdobie rokov 2013, 2014, 2015 až 1. polrok 2016.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
1 Kollár
2 Michaličková, Štefaničková
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
6. Písomné stanovisko Valného Zhromaždenia spoločnosti KOVO Dobrá Voda,
spol. s r. o. k stavu a postupu riešenia vzniknutej situácie v uvedenej spoločnosti.
Pracovné stretnutie Valného zhromaždenia KOVO Dobrá Voda spol. s r. o. sa uskutočnilo dňa
30.9.2016 o 11.00 h na Obecnom úrade Dobrá Voda. Stanovisko Valného zhromaždenia
predniesol starosta obce René Blanárik. Uvedené stanovisko bolo v písomnej aj elektronickej
podobe doručené ako pracovný materiál k dnešnému zasadaniu OZ.
K tomuto bodu sa vyjadrila Mária Danková a vysvetlila, že Stanovisko žiadali poslanci z dôvodu
skutočností v ktorých sa spoločnosť KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. nachádza.
Starosta povedal, že situáciu si preveruje, skúma možnosť postupu riešenia situácie o ktorom
bude OZ informovať. Skonštatoval stav zamestnancov, dvaja pôjdu do dôchodku. Starosta sa
chce vyhnúť konkurzu, preveruje postup likvidácie. Všetky záväzky sa postupne splácajú.
Mária Danková skonštatovala, že transformácia už byť nemôže, sú evidované nejaké úverové
pohľadávky, do konkurzu spoločnosť ísť nemôže, lebo konateľ už mal konať. Pýtala sa, či vôbec
môže dôjsť k likvidácií. Starosta prisvedčil, že firma sa zlikviduje. Úver pred tromi rokmi sa bral
na udržanie zamestnanosti o zhruba pol roka až osem mesiacov by mal byť splatený. Mária
Danková reagovala, že ak tieto veci nie sú v poriadku, spoločnosť nemôže ísť do likvidácie.
Tieto veci nemá riešiť OZ, ale konateľ spoločnosti KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. Čo urobil
konateľ spoločnosti pre to, aby firma fungovala? Realizovali sa práce pre Obec Dobrá Voda,
napr. prístrešok pri kultúrnom dome je už hrdzavý. Skontroloval to niekto? Z rozpočtu obce sme
schválili peniaze na opravu Materskej školy. Je to zmluva na stavebnú firmu, krycí list robil
niekto iný na montáž bez prác. Robí sa niečo len preto aby sa to robilo a výsledok je vedľajší.
Starosta uviedol veci na pravú mieru - krycí list bol vypracovaný pre statický posudok, bol
vedený stavebný denník, fungoval aj stavebný dozor. Niektoré práce boli vykonávané pre
KOVO Dobrá Voda spol. s r.o. dodávateľsky. Konateľ získal nejaké práce, práce pre obec boli
vykonané aj so stavebným dozorom, posudkami. Prečo máme volať cudzie firmy, keď si to
vieme zabezpečiť našou spoločnosťou?
Pani Michaličková sa vyjadrila, že firmu treba zlikvidovať. Ivana Ladvenicová podotkla, že
bolo povedané, že len štyria poslanci chcú firmu dať do konkurzu. Mária Danková navrhla, že
spoločnosť môžeme aj predať, čo je bezbolestné ak nemáme žiadne záväzky. Treba osloviť
podnikateľov, ktorí sú v priemyselnom areály.
Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.
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Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie Stanovisko z pracovného stretnutia valného zhromaždenia spoločnosti KOVO
Dobrá Voda, spol. s r. o. k stavu a postupu riešenia vzniknutej situácie v uvedenej spoločnosti
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.

7. 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.
8. Rôzne – projekty obce Dobrá Voda, riešené problémy postup, dokumentácia
Starosta obce oslovil Máriu Dankovú, aby sa k uvedenému body vyjadrila, nakoľko neboli
pripravené žiadne podklady. Mária Danková sa pýtala na odkúpenie pozemku pánom Reckým, či
je to vyriešené. Starosta skonštatoval, že uvedený problém sa riešil, na zámer predaja majetku
nikto nereagoval. Mária Danková spomenula pána Jozefa Palkecha, ktorý riešil problém svojich
detí. Pán Palkech jej odovzdal dokument, z ktorého vyplýva, že došlo v škole k porušeniu
zákona. Rodine sa nikto ani neospravedlnil, že prišlo k pochybeniu. Rodina sa cíti dotknutá,
poslankyňa sa pýta, či obec problém riešila. Starosta sa pýtal na Inšpekcii, či príde vyrozumenie
aj k nám na obec. Dostal odpoveď, že vec riešila škola tým, že prijala nápravné opatrenia.
Starosta navrhol, že môžeme pozvať na zasadnutie pani riaditeľku, ktorá môže k veci podať
vysvetlenie.
Mária Danková sa spýtala na stav vodného toku Blava. Oslovila v mene obce Povodie Váhu
o čistenie potoka, kde jej bolo povedané, že obec žiadosť neposlala. Žiadosť na Povodie Váhu
bola obcou zaslaná 9.9.2016.
Mária Danková skonštatovala, že boli vyhlásené projekty na obnovu dediny niekedy v auguste.
Pýtala sa, či sa obec uchádzala o nejaký projekt do 23.9.2016.
Starosta skonštatoval, že obec nemôže žiadať o všetky projekty. Nemáme peniaze na všetko.
Vymenoval projekty na ktoré sme reagovali – kamerový systém, zberný dvor, kultúrny dom,
cesta Hoštáky, telocvičňa, prešli nejaké malé projekty. Všetko stojí peniaze, vypracovanie
žiadosti, projektov, spoluúčasť. Momentálne nedokážeme bez navýšenia rozpočtu na položke
špeciálne služby vypracovať ďalšie projekty, takže nemôžeme ísť do všetkých žiadostí.
Ivana Ladvenicová tiež reagovala na projekt ohľadom telocvične - posilňovne, zatiaľ nemá
výsledok. Mária Danková myslela na euro projekty. Sme koncová dedina a obec si zaslúži
obnovu. Chce vidieť dokumentáciu ako sme žiadali o projekty. Je ochotná pomôcť pri
projektoch. Môžeme žiadať aj o príspevok na rozostavanú Požiarnu zbrojnicu.
Pani Ladvenicová sa pýtala na riešenie problému so zrkadlami, starosta povedal, že problém
rieši. Eva Ažaltovičová sa pýtala na stavebné povolenie pre Kristínu Palkechovú, prečo starosta
poslal Jozefa Palkecha za poslankyňou. Starosta povedal, že sa jedná o zmenu územného plánu,
treba dať prostriedky do rozpočtu, čo musia schváliť poslanci OZ. Kristína Palkechová na
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obecný úrad už žiadosť o zmenu územného plánu zaslala. Čo sa týka zvláštneho užívania
miestnej komunikácie, čo pán Palkech rovnako rieši, je platný zákon podľa ktorého je treba
postupovať. Eva Ažaltovičová sa pýtala, prečo na dnešnom zasadnutí nie je prítomný pán
konateľ?
Poslanci sa informovali na systém nastavovania verejného osvetlenia. Blanka Štefaničková sa
pýtala na problém s vytekaním vody v časti obce Dolu Pustým. Starosta vec rieši s hydro
geológom, jedná sa o spodnú vodu. Andrea Lukačovičová sa pýtala na prekládku rozhlasu.
Starosta to bude riešiť v rámci údržby budúci rok. Ivana Ladvenicová sa pýtala, či je pokazená
brána na Požiarnej zbrojnici. Starosta skonštatoval, že brána už je opravená v rámci záruky. Na
budove Požiarnej zbrojnice sa do konca roka idú inštalovať strešné okná, podhľady, rozvody
zdravotechniky, ústredného kúrenia, elektroinštalácia a v prípade zostatku financií aj časť
omietok.
Mária Danková sa pýtala, či sa bude riešiť prípojka na kanalizáciu k jej rodinnému domu
a navrhla, že treba opraviť jarky v tejto časti obce, aby sa dala vykonávať zimná údržba.
Starosta vec rieši s TAVOS a.s. Pani Ladvenicová má tiež problémy s kanalizáciou a potrebuje
to riešiť. Starosta obce prisľúbil, že vec bude s TAVOS a. s. konzultovať.
Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných akciách – Posedenie s dôchodcami pre
všetkých dôchodcov s kultúrnym vystúpením a Posedenie s dôchodcami nad 70 rokov.
9. Záver
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode bol naplnený.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zápisnicu zapísala: Jana Danková
Zapisovateľ zápisnice:

______________________________________

Overovatelia zápisnice:

______________________________________
______________________________________

V Dobrej Vode, 4.októbra 2016

______________
René Blanárik
starosta obce
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