
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 21.11.2019 o 17.00 hod. 

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní: 

 

René Blanárik - starosta obce 

 

Daniel Hulman, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Lívia Michaličková, Marián Novák, Martin 

Vaško - poslanci OZ Dobrá Voda, Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda 

 

Ospravedlnení: ------ 

 

Hostia:  Mgr. Marta Kopálová, Elena Gabrišová, Július Holkovič, Tomáš Holkovič 

 

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. VZN č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

5. Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Dobrá Voda k 31.12.2019 

6. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2  - 9 BJ Dobrá Voda 405 

7. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. 269, 267/1 a 268, 267/2 

8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ZO JDS Dobrá Voda 

9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – miestna organizácia zdrav. postihnutých 

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ŠK Dobrá Voda 

11. Projekt kamerový systém – spoluúčasť na projekte 

12. Uznesenia OZ 

13. Diskusia 

14. 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 Líviu Michaličkovú a Miroslava Lukačoviča. 

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

Vaško a Daniel Hulman.  

Starosta obce navrhol doplniť program o zámery na byty ako bod č. 7 - Zámer prenájmu bytu č. 2 

- 9 BJ Dobrá Voda 405  a bod č. 8 - Zámer prenájmu bytu č. 1 - 9 BJ Dobrá Voda 405 a ostatné 

body následne posunúť a za bod  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ŠK Dobrá Voda doplniť bod 

č. 13 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OZ Rybka, ktorá bola doručená na Obec Dobrá Voda 

dňa 20.11.2019 a ostatné body následne posunúť. Všetci poslanci so zmenou súhlasili. 

 

Zmenený program:  

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. VZN č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

5. Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov  

    a rozdielu majetku a záväzkov obce Dobrá Voda k 31.12.2019 

6. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2  - 9 BJ Dobrá Voda 405 

7. Zámer prenájmu bytu č. 2 - 9 BJ Dobrá Voda 405   

8. Zámer prenájmu bytu č. 1 - 9 BJ Dobrá Voda 405   

9. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. 269, 267/1 a 268, 267/2 

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ZO JDS Dobrá Voda 

11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – miestna organizácia zdrav. postihnutých 

12. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ŠK Dobrá Voda 

13. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OZ Rybka 

14. Projekt kamerový systém – spoluúčasť na projekte 

15. Uznesenia OZ 

16. Diskusia 

17. Záver. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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



Uznesenie č. 70/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2019 

2. určuje overovateľov zápisnice  - Líviu Michaličkovú a Miroslava Lukačoviča a  

zapisovateľku Martu Kopálovú 

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Ružička 

členovia  -   Martin Vaško 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:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 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 22.08.2019 urobil Martin Ružička a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

4. Návrh VZN č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č. 2/2019 o financovaní materskej školy 

a školských zriadení na území obce Dobrá Voda bol zverejnený od 25.9.2019 na ploche 

informačnej tabule a tiež aj na webovom sídle obce Dobrá Voda. K návrhu VZN boli vznesené 

pripomienky od HK Dobrá Voda, ktoré boli zapracované do VZN. V rámci zmien prišlo 

k vypusteniu stĺpca v prílohe /dotácia na mzdy a prevádzku na kalendárny rok január – august/.  

HK Dobrá Voda žiada v dostatočnom predstihu riešiť koeficient a VZN na ďalšie obdobie. Návrh 

uvedeného VZN dostali poslanci ako súčasť pracovného materiálu k rokovaniu OZ.  

 

Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o 

predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 7 

poslanci.  

 

Uznesenie č. 71/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2019 o financovaní 

materských škôl a školských zariadení na území Obce Dobrá Voda. 



 

Za:  7  

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

5. Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Dobrá Voda k 31.12.2019 

 

Starosta obce nariadil Príkazom štatutárneho zástupcu organizácie na vykonanie inventarizácie 

vykonať dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

obce Dobrá Voda k 31.12.2019 v zmysle ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

 

Predmet dokladovej inventarizácie: Predmet fyzickej inventarizácie:  
1. Hmotný majetok 1. Ceniny 

2. Nehmotný  majetok 2. Pokladnica 

3. Ceniny 3. Bankové účty 

4. Pokladnica 4. Zásoby. 

5. Bankové účty 

6. Zásoby 

7. Záväzky 

8. Pohľadávky 

9. Rozdiel majetku a záväzkov. 

 

Termín inventarizácie: - začiatok: 01. 12. 2019 

                                     - ukončenie: 31. 01. 2020 

 

Ústredná inventarizačná komisia je v zložení: 

- predseda      Lívia Michaličková 

- člen             Daniel Hulman 

- člen             Miroslav Staráček 

- člen             Miroslav Lukačovič 

- člen             Beáta Hrašnová 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 72/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

berie na vedomie Príkaz starostu obce Dobrá Voda na vykonanie inventarizácie vykonať 

dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Dobrá Voda k 31.12.2019. 

 

Za:   7 

Proti:   0 



Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

6. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2  - 9 BJ Dobrá Voda 405 

 

Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil poslancom žiadosť Andrey Bednárikovej 

o prenájom 2-izbového bytu 2 v 9 B.J. Dobrá Voda 405, ktorý je voľný k 01.01.2020. Žiadosť 

bola doručená na Obec Dobrá Voda dňa 06.11.2019 pod registratúrnym číslom R2019/0993. 

K žiadosti boli doložené aj všetky  potrebné doklady o príjme a tiež podľa platného VZN č. 

1/2014. Žiadateľka spĺňa potrebné podmienky na pridelenie bytu. Starosta navrhol poslancom 

schváliť zámery na voľné byty. 

  

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 73/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2 v 9 bytovej jednotke  Dobrá  Voda 

405 od Andrey Bednárikovej, bytom Dolné Dubové 241, 919 52. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov  7. 

 

7. Zámer prenájmu bytu č. 2 - 9 BJ Dobrá Voda 405   

 

Starosta navrhol poslancom schváliť zámer na voľný byt č. 2 v 9 B.J.  Dobrá Voda 405, ktorý 

bude voľný k 01.01.2020 s možnosťou opakovania zámeru v prípade, že nepríde žiadna žiadosť. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 74/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje na základe § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len 

„Zákon o majetku obcí“) – Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda: 

Prenájom dvojizbového bytu č. 2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, 

v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 55 m
2
, zapísaný v katastri 

nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá 

Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na LV č. 1300. Byt je voľný k 01. 01. 

2020. 



Výška nájomného je stanovená na sumu 113,52 eur/mesiac. Spolu s nájomným sa uhrádzajú 

zálohové platby za poskytnuté služby (vodné, stočné a elektrická energia spoločných priestorov) 

súvisiace s užívaním bytu, ktoré sú predmetom vyúčtovania podľa skutočných nákladov. Mesačná 

zálohová platba predstavuje sumu 3,00 eur/mesiac/1 osoba za vodu a stočné a 1,50 eur/mesiac/byt 

elektrická energia v spoločných priestoroch. 

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na obecnom úrade Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 

121, v úradných hodinách obecného úradu, alebo na telefónnych číslach 033/5575004, 

0905739465. 

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. odovzdať 

osobne v lehote do 06. 12. 2019 do 12.00 hod. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti 

v zmysle VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014. 

Postup pri prideľovaní bytu sa uskutoční v zmysle platného VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014. 

Obec Dobrá Voda si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 

 

Za:        7  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

8. Zámer prenájmu bytu č. 1 - 9 BJ Dobrá Voda 405   

 

Starosta navrhol poslancom schváliť zámer na voľný byt č. 1 v 9 B.J.  Dobrá Voda 405, ktorý 

bude voľný od 01.01.2020 s možnosťou opakovania zámeru v prípade, že nepríde žiadna žiadosť. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 75/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje na základe § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len 

„Zákon o majetku obcí“) – Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda: 

Prenájom jednoizbového bytu č. 1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, 

v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 40 m
2
, zapísaný v katastri 

nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá 

Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na LV č. 1300. Byt je voľný k 01. 01. 

2020. 

Výška nájomného je stanovená na sumu 82,53 eur/mesiac. Spolu s nájomným sa uhrádzajú 

zálohové platby za poskytnuté služby (vodné, stočné a elektrická energia spoločných priestorov) 

súvisiace s užívaním bytu, ktoré sú predmetom vyúčtovania podľa skutočných nákladov. Mesačná 

zálohová platba predstavuje sumu 3,00 eur/mesiac/1 osoba za vodu a stočné a 1,50 eur/mesiac/byt 

elektrická energia v spoločných priestoroch. 

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na obecnom úrade Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 

121, v úradných hodinách obecného úradu, alebo na telefónnych číslach 033/5575004, 

0905739465. 



Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. odovzdať 

osobne v lehote do 06. 12. 2019 do 12.00 hod. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti 

v zmysle VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014. 

Postup pri prideľovaní bytu sa uskutoční v zmysle platného VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014. 

Obec Dobrá Voda si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

9. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č.  269, 267/1 a 268, 267/2 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Milici Kováčovej, Račianska cesta 14, 831 02 

Bratislava, ktorá žiada o zámenu pozemkov č.  269, 267/1 a 268, 267/2. Usporiadaním týchto 

pozemkov by vznikli obci 2 pozemky, ktoré by bolo možné využiť ako stavebný pozemok na 

rodinný dom. Zámena je zakreslená v priloženom geometrickom pláne č. 52/2019, kde by vznikol 

ucelený pozemok č. 267/1 vo výmere 546 m2 a č. 267/2 vo výmere 568 m2. Poslanci si pozreli 

podklady a geometrický plán a súhlasia s pripravením zámeru na zámenu pozemkov na základe 

osobitného zreteľa.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 76/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. 269, 267/1 a 268, 267/2 od Milici 

Kováčovej, bytom Račianska 14, 831 02 Bratislava. 

 

Za:       7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov  7. 

 

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ZO JDS Dobrá Voda 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na 

rok 2020 od ZO JDS Dobrá Voda vo výške 1500 €. Starosta sa vyjadril, že dôchodcovia sú vždy 

nápomocní pri rôznych kultúrnych akciách organizovaných obcou a tiež aj pri upratovaní obce. 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 



Uznesenie č. 77/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 od ZO JDS Dobrá Voda. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Miestna organizácia zdrav. postihnutých  

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na 

rok 2020 od Miestnej organizácie zdrav. postihnutých v Dechticiach vo výške 200 €. Prečítal 

žiadosť organizácie a na čo chcú dotáciu použiť.  

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 78/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 od Miestnej organizácie zdrav. 

postihnutých v Dechticiach. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

12. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – ŠK Dobrá Voda 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na 

rok 2020 od ŠK Dobrá Voda – stolnotenisový oddiel vo výške 2000 €. Starosta obce prečítal 

žiadosť od žiadateľa a na čo bude dotácia využitá.  

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 79/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 



berie na vedomie  žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 od ŠK Dobrá Voda – 

stolnotenisový oddiel.  

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

13. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OZ Rybka 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na 

rok 2020 od OZ Rybka, Dobrá Voda 215, 919 54. Prečítal žiadosť organizácie a na čo chce 

dotáciu využiť. V žiadosti nie je uvedená suma. Obec dožiada organizáciu o doplnenie tohto 

údaju. 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 80/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 od OZ Rybka, Dobrá Voda 215, 

919 54.  

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Novák  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

14. Projekt kamerový systém – spoluúčasť na projekte 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o získaní dotácie na „Doplnenie digitálneho 

kamerového systému v obci Dobrá Voda“, v rámci ktorého musí mať obec schválené prostriedky 

v rozpočte a to minimálne vo výške 20 % spoluúčasti z celkového rozpočtu dotácie. Výška dotácie 

na projekt je vo výške 5000 €. 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 81/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje, že súhlasí s výškou spoluúčasti minimálne 20 % k poskytnutej dotácii z Ministerstva 

vnútra SR na „Doplnenie digitálneho kamerového systému v obci Dobrá Voda“. 

 



Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

15. Uznesenia OZ 

 

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

Ružička. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 21.11.2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

16. Diskusia 

 

Na OZ sa dostavil p. Holkovič aj so synom, ktorí majú v pláne na parcele č. 4106/1 parcela 

registra C vo výmere 6101 m2 výstavbu rodinných domov pre trvalé bývanie a tým pádom bude 

potrebné otvoriť územný plán na jeho zmenu. Bude potrebné, aby žiadateľ podal žiadosť o zmenu 

územného plánu. Žiadateľ sa v prípade otvorenia územného plánu pre jeho potreby, zaväzuje 

uhradiť finančné náklady na jeho spracovanie a obstaranie. 

 

HK Dobrá Voda v súvislosti s podporou a dotáciou športu navrhuje, že bude potrebné vytvoriť 

Koncepciu rozvoja športu, čo nám vyplýva zo zákona. 

 

Pán poslanec Ružička upozornil na situáciu ohľadom obyvateľov, ktorí sú často krát v podnapitom 

stave v parku. Starosta informoval poslancov, že v parku boli umiestnené zákazové tabule, ktoré 

upozorňujú na zákazy, ktoré v parku nie sú povolené ( zákaz požívania alkoholických nápojov, 

vstup so psom, vstup s bicyklom) a tiež, že pracovníci OcÚ Dobrá Voda uvedené priestory 

pravidelne kontrolujú, upratujú a upozorňujú na porušovanie daných zákazov. 

 

Pán poslanec Ružička sa spýtal, kedy sa bude robiť stretnutie s občanmi /vlastníkmi pozemkov/ 

ohľadom pozemkov pri družstve. Starosta súhlasí so stretnutím, je potrebné vytýčiť termín. 

 

Pán poslanec Staráček sa spýtal na práce na kultúrnom dome. V KD sa prerába kúrenie a okná. Ak 

sa nič nepredpokladané nevyskytne, termíny by mali byť dodržané podľa Zmluvy o dielo. 

 

Pán poslanec Vaško sa informoval, aká suma bola vyčerpaná z úveru a koľko bolo použitých 

finančných prostriedkov na jednotlivé diela. Pán starosta poslancom vysvetlil, koľko prostriedkov 

bolo z úveru vyčerpaných a na kde boli použité. 

 

Pán poslanec Ružička sa informoval u starostu v akom stave je MŠ Dobrá Voda. Starosta 

informoval poslancov o tom, že v dohľadnej dobe by mala byť MŠ v prevádzke. 

 

Pán poslanec Hulman upozornil, že v Dolnom konci by bolo potrebné dať spomaľovač, pretože 

autá idú neprimeranou rýchlosťou. 

 



Pán poslanec Vaško sa pýtal na verejné osvetlenie, či už máme zimný režim nastavený. Tiež 

informoval poslancov, že súbor Prvosienka sa rozšíril o detičky a budú vystupovať v priebehu 

decembra v KD. 

 

17. Záver 

 

Prijatím uznesení bol program  zasadnutia obecného zastupiteľstva skončený.  
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zápisnicu zapísala: Mgr. Marta Kopálová 

 

 

Zapisovateľ zápisnice:                ______________________________________ 

 

Overovatelia zápisnice:                ______________________________________ 

 

                                                   ______________________________________ 

 

 

 

 

V Dobrej Vode, 21. novembra 2019                                          

 

 

 

 

 

                _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


