Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 13.7.2022 o 19.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní:
René Blanárik - starosta obce
Martin Ružička, Miroslav Staráček, Martin Vaško, Daniel Hulman, Lívia Michaličková, Marián
Novák - poslanci OZ Dobrá Voda,
Ospravedlnení: Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda, Miroslav Lukačovič – poslanec OZ
Hostia: Marta Kopálová, Beáta Hrašnová
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. Určenie úväzku starostu obce Dobrá Voda pre obdobie 2022 – 2026
5. Určenie počtu volebných obvodov v obci Dobrá Voda na obdobie 2022 - 2026
6. Určenie počtu poslancov obce Dobrá Voda na obdobie 2022 – 2026 v obvode
7. Rozpočtové opatrenie 5/2022 Obec Dobrá Voda
8. Uznesenia OZ
9. Diskusia
10. 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 6 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 Martina Ružičku a Líviu Michaličkovú.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Vaška, členovia komisie: Marián
Novák a Daniel Hulman.

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia
a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 317/2022
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.07.2022
2. určuje overovateľov zápisnice – Martin Ružička a Lívia Michaličková, zapisovateľka Marta
Kopálová
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Martin Vaško
členovia - Marián Novák a Daniel Hulman
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 prijaté počtom hlasov 6.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Dobrá Voda dňa 23.06.2022 urobil Martin Vaško a
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Určenie úväzku starostu obce Dobrá Voda pre obdobie 2022 – 2026
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode prerokovalo rozsah výkonu funkcie starostu obce Dobrá
Voda pre volebné obdobie 2022 – 2026 a dohodlo výkon práce na plný pracovný úväzok v zmysle
§ 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Prebehla krátka diskusia medzi poslancami, pri ktorej sa poslanci zhodli na plnom úväzku pre
starostu obce na obdobie 2022 – 2026.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia
a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 318/2022
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode

schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Dobrá Voda pre volebné obdobie 2022 – 2026 na
plný pracovný úväzok v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
5. Určenie počtu volebných obvodov v obci Dobrá Voda na obdobie 2022 - 2026
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode prerokovalo počet obvodov pre územie obce Dobrá Voda na
volebné obdobie 2022 – 2026 podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebehla krátka diskusia medzi poslancami.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia
a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 319/2022
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
určuje 1 volebný obvod pre územie obce Dobrá Voda pre volebné obdobie 2022 – 2026 podľa §
166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
6. Určenie počtu poslancov obce Dobrá Voda na obdobie 2022 – 2026 v obvode
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode prerokovalo počet poslancov v obvode pre územie obce
Dobrá Voda na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Medzi poslancami prebehla diskusia ohľadom počtu poslancov v obci.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia
a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 320/2022
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode

určuje 7 poslancov obecného zastupiteľstva v obvode pre územie obce Dobrá Voda pre volebné
obdobie 2022 – 2026 podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
7. Rozpočtové opatrenie 5/2022 Obec Dobrá Voda
Rozpočtové opatrenie č.5/2022 sa týka presunu rozpočtu v príjmovej časti vo výške 75,00 €, vo
výdavkovej časti vo výške 7 426,00 € a finančných operáciách vo výške 14 000,00 €.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 sa týka zvýšenia príjmov o 2 874,00 €, zvýšenia výdavkov o
3 151,00 € a zvýšenia finančných operácií o 15 517,00 €. Zmeny rozpočtu na rok 2022
v rozpočtovom opatrení č. 5/2022 majú za následok zvýšenie príjmov o 18 391,00 € a zvýšenie
výdavkov o 3 151,00 €. Účtovníčka obce vysvetlila dôvody úpravy rozpočtu. Prebehla krátka
diskusia medzi poslancami.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia
a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 321/2022
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2022 Obec Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce
Dobrá Voda na rok 2022 podľa predloženého návrhu na rok 2022.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
8. Uznesenia OZ
Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesol predseda návrhovej komisie Martin
Vaško. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 13.07.2022 tvoria prílohu tejto zápisnice.
9. Diskusia
Starosta obce dal priestor poslancom. Nikto z prítomných nemal žiadny príspevok do diskusie.

10. 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, 13.júla 2022

_______________
René Blanárik
starosta obce

