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

 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode, 

ktoré sa konalo dňa 11.10.2021 o 17.30 hod. 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Dobrá Voda 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní: 

René Blanárik - starosta obce 

 

Daniel Hulman, Martin Vaško, Miroslav Staráček, Miroslav Lukačovič, Marián Novák, Martin 

Ružička, Lívia Michaličková - poslanci OZ Dobrá Voda, Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda 

Marta Kopálová – pracovníčka obce, zapisovateľka 

 

Ospravedlnení:  ---------------- 

 

Hostia:   Novák Alojz, Jarmila Vatrtová  

 

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. Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

5. Návrh VZN č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Dobrá Voda 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 509/11 

7. Uznesenia OZ 

8. Diskusia 

9. 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  

 

René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Martu Kopálovú a za overovateľov zápisnice 

navrhol Miroslava Staráčka a Líviu Michaličkovú. 

Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Ružičku, členovia komisie Marián 

Novák a Martin Vaško.  

                                 



Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.  

Uznesenie č. 242/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.10.2021 

2. určuje overovateľov zápisnice  –  Miroslava Staráčka a Líviu Michaličkovú, zapisovateľka 

Marta Kopálová 

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Ružička 

členovia  -   Marián Novák 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:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 7. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  OZ  Dobrá Voda  

 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ  Dobrá Voda dňa 16.09.2021 urobil Martin Ružička a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

4. Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorý bol 

vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.09.2021 a zvesený dňa 11.10.2021.  K uvedenému  návrhu, 

ktorý poslanci dostali ako pracovný materiál a tvorí prílohu tejto zápisnice,  nemali žiadne  

pripomienky a pripomienky neboli ani zo strany občanov. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci. 

 

Uznesenie č. 243/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

schvaľuje VZN č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

Za:        7 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

5. Návrh VZN č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Dobrá Voda 

 

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Dobrá Voda, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.09.2021 a zvesený 

dňa 11.10.2021.  K uvedenému  návrhu, ktorý poslanci dostali ako pracovný materiál a tvorí prílohu 

tejto zápisnice,  nemali žiadne  pripomienky a pripomienky neboli ani zo strany občanov.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci. 

 

Uznesenie č. 244/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

schvaľuje VZN č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá 

Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Dobrá Voda 

 

Za:   7 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 509/11 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce,  

parcela č. 509/11  vo výmere 39 m2 od Jarmily Vatrtovej, Lucie Vatrovej a Lukáša Vatrta, všetci 

bytom Dobrá Voda 395, 919 54 za účelom vysporiadania vlastníctva pozemku z dôvodu, že ho roky 

užívajú. Pozemok chcú využívať ako súčasť priedomia a na parkovanie motorového vozidla. 

Parcela č. 509/11 vznikla z časti parcely č. 494/5 na základe neovereného Geometrického plánu 

vypracovaného  Ing. Šulkom Petrom. Žiadosť bola doručená na Obec Dobrá Voda dňa 07.10.2021 

pod číslom OCÚ DV-S2021/00348 R2021/1287. Starosta obce navrhol, aby bola žiadosť zobratá 

na vedomie. V prípade, že by sa poslanci rozhodli o odpredanie časti pozemku, bude potrebné dať 

overiť Geometrický plán a doložiť na OcÚ, aby sa pripravil Zámer z dôvodu osobitného zreteľa do 

nasledujúceho zastupiteľstva. K bodu sa vyjadrila aj p. Vatrtová. K bodu sa vyjadril p. Novák Alojz, 

ktorý je sused p. Vatrtovej. P. Novák sa vyjadril k predmetnému pozemku, že zo strany susedov bol 

upravený pozemok, na ktorom je navážka cca 50-60 cm, taktiež že majú na obecnom pozemku 

kanalizačnú šachtu a rovnako aj elektrickú a plynovú prípojku. P. Novák nesúhlasí s odpredajom. 

 



Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.  

Uznesenie č. 245/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie parcely č. 509/11 od  Jarmily Vatrtovej, Lucie Vatrtovej 

a Lukáša Vatrta, všetci bytom Dobrá Voda 395, 919 54. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

18. Uznesenia OZ 

 

Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesol predseda návrhovej komisie Martin 

Vaško. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 11.10.2021 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

19. Diskusia 

 

Nikto z prítomných nemal žiadne príspevky do diskusie. 

  

20. Záver 

 

Prijatím uznesení bol program  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva skončený.  

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zápisnicu zapísala: Marta Kopálová 

 

Zapisovateľ zápisnice:                ______________________________________ 

 

Overovatelia zápisnice:                ______________________________________ 

 

                                                   ______________________________________ 

 

 

 

 

V Dobrej Vode, 11. október 2021                                          

 

                 _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


