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Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda  

prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda 

 dňa 6.10.2022 

Obec Dobrá Voda  –  obecné zastupiteľstvo,   919 54   Dobrá Voda 121 

 
Uznesenie č. 322/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.10.2022 
2. určuje overovateľov zápisnice  –  Lívia Michaličková a Daniel Hulman, zapisovateľka Marta 

Kopálová 
3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Vaško 
členovia  -   Miroslav Staráček a Miroslav Lukačovič 

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:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 323/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na II. polrok 2022. 

 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
Uznesenie č. 324/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2427/11 Bc. Kataríny Šurinovej, bytom 

919 06 Horné Dubové 102. 

 
 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 325/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2427/11 JUDR. Ivety Hahnovej 

a Marcela Hahna, obaja bytom Bjornsonova 4/3044, 811 05 Bratislava. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 326/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 2668/1 Ing. Pappa Tibora, bytom Turecká 

6/6, 903 01 Senec 

b) neschvaľuje predaj pozemku parc. č. 2668/1. 

 
Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 327/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 494/127 Ing. Pappa Tibora, bytom 

Turecká 6/6, 903 01 Senec 

b) neschvaľuje predaj pozemku parc. č. 494/127. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 
Uznesenie č. 328/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 2426/14 Ing. Pappa Tibora, bytom 

Turecká 6/6, 903 01 Senec 

b) neschvaľuje predaj pozemku parc. č. 2426/14. 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 



5 
 

Uznesenie č. 329/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. registra „E“ č. 2731/2 Anny Machovej 

a Jozefa Macha, obaja bytom Dobrá Voda 365, 919 54. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 
Uznesenie č. 330/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

schvaľuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

1. prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v katastrálnom území Dobrá Voda vedeného na LV č. 

1300  parcela registra C parc. č. 494/5 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, z ktorej vznikne 

nová parcela registra C parcela č. 494/181 druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie vo výmere 68 

m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 70/2022 zo dňa 05.07.2022 vypracovaného Ing. 

Petrom Šulkom, Tichá 4292/7, 917 05 Trnava, IČO: 51035456 úradne overeným Okresným úradom v 

Trnave, katastrálnym odborom pracovisko Trnava dňa 08.07.2022 pod číslom G1-1015/2022 Ing. 

Dagmar Melicherovou.  

2.  v súlade § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje zámer zameniť časť 

nehnuteľného majetku novovzniknutá parcela registra C parc. č. 494/181 druh pozemku zastavaná 

plocha  a nádvorie vo výmere 68 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra C parc. č. 494/5 druh 

pozemku zastavaná plocha  a nádvorie na základe geometrického plánu č. č. 70/2022 zo dňa 

05.07.2022 vypracovaného Ing. Petrom Šulkom, Tichá 4292/7, 917 05 Trnava, IČO: 51035456 úradne 

overeným Okresným úradom v Trnave, katastrálnym odborom pracovisko Trnava dňa 08.07.2022 

pod číslom G1-1015/2022 Ing. Dagmar Melicherovou za parcelu registra „E“ parc. č. 1066 druh 

pozemku orná pôda vo výmere 295 m2 evidovanej na LV č. 93, vlastníkom ktorej je Ing. Benuščák 

Stanislav, rod. Benuščák, nar. 13.11.1966, bytom Dobrá Voda 378, 919 54. 

3.  spôsob prevodu – zámena pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého 

schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 
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138/1991 Zb. o majetku obce. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že novovzniknutá parcela 

registra C parc. 494/181 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 68 m2, ktorá vznikla z 

pôvodnej parcely registra C parcela č. 494/5 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

40742 m2 evidovanej na LV č. 1300, vlastníkom ktorej je Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54, 

IČO: 00312380 tvorí priľahlú parcelu k  parcele registra C parc. č. 464/1 na ktorej je postavený 

rodinný dom č. 378 a ku ktorému zámenou vznikne prístupová cesta. Obec zámenou pozemkov získa 

pozemok parcelu registra „E“ č. 1066 vo výmere 295 m2 evidovanej na LV č. 93, ktorá tvorí  pozemok 

pod futbalovým ihriskom.  

Vysporiadanie pozemkov sa uskutoční zámenou pozemkov medzi Ing. Stanislavom Benuščákom, rod. 

Benuščákom, nar. 13.11.1966, bytom Dobrá Voda 378, 919 54 a obcou Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 

919 54, IČO: 00312380 po vzájomnej dohode na základe slobodnej vôle a to tak, že obec Dobrá Voda 

dá do vlastníctva Ing. Benuščákovi Stanislavovi, rod. Benuščákovi, nar. 13.11.1966, bytom  Dobrá 

Voda 378, 919 54 novovzniknutý pozemok parcelu registra C parc. č. 494/181, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 68 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra C parc. č. 

494/5 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie evidovanej na LV č. 1300 na základe 

geometrického plánu č. č. 70/2022 zo dňa 05.07.2022 vypracovaného Ing. Petrom Šulkom, Tichá 

4292/7, 917 05 Trnava, IČO: 51035456 úradne overeným Okresným úradom v Trnave, katastrálnym 

odborom pracovisko Trnava dňa 08.07.2022 pod číslom G1-1015/2022 Ing. Dagmar Melicherovou 

a Ing. Stanislav Benuščák, rod. Benuščák, nar. 13.11.1966 bytom Dobrá Voda 378, 919 54 dá do 

vlastníctva obci Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 121, IČO: 00312380 parcelu registra E parc. č. 1066 

druh pozemku orná pôda vo výmere 295 m2 evidovanej na LV č. 93. 

4. za týchto podmienok – celková výmera zamenených pozemkov je: 

- 68 m2 parc. registra „C“ č. 494/181 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v prospech Ing. 

Stanislava Benuščáka, rod. Benuščáka, nar. 13.11.1966, bytom Dobrá Voda 378, 919 54. 

- 295 m2 parc. registra „E“ č. 1066 druh pozemku orná pôda v prospech Obce Dobrá Voda, 919 54 

Dobrá Voda 121, IČO: 00312380.  

Obec Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 121, IČO: 00312380 a Ing. Benuščák Stanislav, rod. Benuščák, 

nar. 13.11.1966, bytom Dobrá Voda 378, 919 54 sa vzájomne a slobodne dohodli, že nebude žiadne 

následné finančné vyrovnanie a doplatenie pozemkov. Náklady spojené s podaním Návrhu na vklad 

zámennej zmluvy znáša žiadateľ.  

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 

 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 

                                    ______________ 
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 René Blanárik 
                                                                                                               starosta obce 
Uznesenie č. 331/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

berie na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.06.2022 Obce Dobrá Voda. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 332/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

berie na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.06.2022 ZŠ s MŠ Dobrá Voda. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 333/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 6/2022 Obec Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce 

Dobrá Voda na rok 2022 podľa predloženého návrhu na rok 2022. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 
Uznesenie č. 334/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022 ZŠ s MŠ Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet  ZŠ s MŠ 

Dobrá Voda na rok 2022 podľa predloženého návrhu na rok 2022. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
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 René Blanárik 
                                                                                                               starosta obce 
Uznesenie č. 335/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

schvaľuje VZN č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 336/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

schvaľuje VZN č. 8/2022 o výške príspevku nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky 

na úhrady v školskej jedálni. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 
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                                                                                                               starosta obce 
 
Uznesenie č. 337/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom  nebytových priestorov parc. č. 1391/6 a 1391/4 a vonkajších 

priestorov na parc. č. 1391/1 od firmy Jozef Heteš ZÁMOČNÍCTVO A SERVIS, Husárska 155/4, 922 05 

Chtelnica. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
Uznesenie č. 338/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. – na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) – schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku – 

nebytové priestory na parc. č. 1391/6 vo výmere 50 m
2
 a 1391/4 vo výmere 8 m

2
 a vonkajšie 

priestory (pri budove na parc. č. 1391/5),  parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom 

území Dobrá Voda vo výmere 90 m
2
, na dobu určitú max. 5 rokov, obchodnou verejnou 

súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov) 

 

2. – na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí – schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže nasledovne: 

- min. cena za prenájom nebytových priestorov 10,00  €/m²/rok, 

- min. cena za prenájom vonkajších priestorov 2,20 €/m²/rok, 

- doba prenájmu  5 rokov s dobou nájmu od 01.11.2022. 

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 

121, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 22.10.2022 do 12:00 

hod. v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU -  

„BUDOVA“ parc. č. 1391/6, 1391/4 a vonkajšie priestory – NEOTVÁRAŤ  
 

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky. 
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Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky: 

a) presné označenie účastníka: 

Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania, 

IČO, telefonický kontakt. 

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt 

b) cena za prenájom nehnuteľného majetku .................... €/m²/rok 

c) účel prenájmu 

d) dátum a podpis oprávnenej osoby. 

 

K ponuke je potrebné doložiť: 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa v zmysle § 5 

písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.    

- Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči 

vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.  

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 28.10.2022. Zmluva o nájme nebytových priestorov 

bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku za prenájom nehnuteľného 

majetku – „budova“ parc. č. 1391/6 a 1391/4, parcela registra „C“ v katastrálnom území 

Dobrá Voda za 1m²/rok   a vonkajšie priestory parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v 

katastrálnom území Dobrá Voda za 1m²/rok.            

 

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá 

ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.  

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. 

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie 

návrhov. 

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho 

uchádzača. 

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými 

pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda -  tel. 033/55 75004,  0917789773. 

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. 

 

3. zriaďuje komisiu v zložení: Miroslav Staráček, Martin Ružička, Daniel Hulman s úlohou 

vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú súťaž a René Blanárika ako tajomníka tejto komisie s úlohou 

zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
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                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
Uznesenie č. 339/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

opravuje znenie Uznesenia č. 287/2022 nasledovne: 

a) schvaľuje ... v prospech nadobúdateľov:  

„Jozef Smutný rod. Smutný, nar. 23.02.1948 a manželka Bc. Blanka Smutná rod. Pospíšilová, nar. 

16.05.1955 obaja trvale bytom Dobrá Voda 419,  919 54 do bezpodielového spoluvlastníctva v 

podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2, t.j. 1720,00 EUR (slovom 

jedentisícsedemstodvadsať eur).“ 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 
 
V Dobrej Vode, 6. októbra 2022       
 
 
 
 
 

                                    ______________ 
 René Blanárik 

                                                                                                               starosta obce 
 


