Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 21.12.2021 o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome Dobrá Voda
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní:
René Blanárik - starosta obce
Daniel Hulman, Martin Vaško, Miroslav Staráček, Marián Novák, Martin Ružička, Lívia
Michaličková, - poslanci OZ Dobrá Voda, Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda
Anna Tomášková – pracovníčka obce, zapisovateľka
Ospravedlnený: Miroslav Lukačovič - poslanec
Hostia: 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. Žiadosť o zmenu ÚPD Dobrá Voda
5. Rozpočtové opatrenia - Obec Dobrá Voda č. 9/2021
6. Rozpočtové opatrenia – ZŠ s MŠ č. 4/2021
7. Čerpanie rezervného fondu Obce Dobrá Voda v roku 2022
8. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2022 - 2024
9. Uznesenia OZ
10. Diskusia
11. 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 Annu Tomáškovú a za overovateľov zápisnice
navrhol Líviu Michaličkovú a Martina Ružičku.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Líviu Michaličkovú, členovia komisie
Martin Vaško a Daniel Hulman.

Starosta obce navrhol doplniť do programu ešte dva body a to:
- žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022. Bod navrhuje zaradiť ako bod č. 8, s tým, že
sa nasledujúce body posunú v poradí.
- žiadosť od nájomcu Blava s. r. o. o zníženie nájmu za prenajatú nehnuteľnosť. Bod navrhuje
zaradiť ako bod č. 10 s tým, že sa nasledujúce body posunú v poradí.
Zmenený program:
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. Žiadosť o zmenu ÚPD Dobrá Voda
5. Rozpočtové opatrenia - Obec Dobrá Voda č. 9/2021
6. Rozpočtové opatrenia – ZŠ s MŠ č. 4/2021
7. Čerpanie rezervného fondu Obce Dobrá Voda v roku 2022
8. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2022
9. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2022 – 2024
10. Žiadosť od Blava, s.r.o. o zníženie nájmu za prenajatú nehnuteľnosť
11. Uznesenia OZ
12.Diskusia
13.Záver
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 254/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.12.2021
2. určuje overovateľov zápisnice – Líviu Michaličkovú a Martina Ružičku, za
zapisovateľku Annu Tomáškovú
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Lívia Michaličková
členovia - Martin Vaško, 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 zo dňa 16.12.2021 urobil Martin Ružička a
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Žiadosť o zmenu v ÚPD Dobrá Voda
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou od Dominika Vagoviča, bytom
Cyprichova 68, 831 53 Bratislava ohľadom možnosti otvorenia územného plánu týkajúcej sa
parciel č. 333/1, 334/1, 334/2 a 335/1 k. ú. Dobrá Voda za účelom výstavby rodinného domu
s dvomi nadzemnými podlažiami s neobývaním podkrovím. Náklady súvisiace so zmenou
územného plánu bude financovať žiadateľ.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 255/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) berie na vedomie žiadosť Dominika Vagoviča o zmenu v územnom pláne obce Dobrá
Voda
b) súhlasí so zmenou územného plánu obce Dobrá Voda na náklady žiadateľa
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
5.

Rozpočtové opatrenie - Obec Dobrá Voda č. 9/2021

Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 sa týka zvýšenia príjmov o 7.290 EUR a zníženia príjmov
o 25 EUR, presunu výdavkov vo výške 1.691 EUR a zníženia výdavkov o 1.294 EUR.
Zmeny rozpočtu na rok 2021 v rozpočtovom opatrení č. 9/2021 majú za následok zvýšenie
príjmov o 7.265 EUR a zníženie výdavkov o 1.294 EUR. Účtovníčka obce vysvetlila dôvody
úpravy rozpočtu. Prebehla krátka diskusia. K danému bodu sa vyjadrili poslanci.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 256/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2021 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet
Obce Dobrá Voda na rok 2021 podľa predloženého návrhu na rok 2021.

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
6. Rozpočtové opatrenia – ZŠ s MŠ č. 4/2021
Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2021 ZŠ s MŠ Dobrá Voda bude podľa skutočného plnenia
príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2021. Návrh predložil poslancom OZ René Blanárik.
Prebehla krátka diskusia. K danému bodu sa vyjadrili poslanci.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 257/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2021 ZŠ s MŠ Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet
ZŠ s MŠ Dobrá Voda na rok 2021 podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov
k 31.12.2021.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
7. Čerpanie rezervného fondu Obce Dobrá Voda v roku 2022
Starosta obce navrhol čerpanie rezervného fondu na rok 2022 podľa priloženej prílohy. Ďalšie
čerpanie rezervného fondu bude prerokované v priebehu roka 2022. Prebehla krátka diskusia.
K danému bodu sa vyjadrili poslanci.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 258/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje čerpanie rezervného fondu na rok 2022.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6
.

8. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce – ZO JDS, ŠK Dobrá Voda, OZ AWK Dobrá
Voda, OZ RENOVA, OZ Folklórna skupina Prvosienka, Miestna organizácia
zdravotne postihnutých
Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2022 od ZO JDS Dobrá Voda vo výške 1.000 €, ŠK Dobrá Voda vo výške 6.500 €, OZ
AWK Dobrá Voda vo výške 1.000 €, OZ RENOVA vo výške 1000 €, OZ Folklórna skupina
Prvosienka vo výške 3.000 € a Miestna organizácia zdravotne postihnutých Dechtice vo výške
100 €. Starosta obce prečítal všetky žiadosti poslancom OZ. Poslanci sa vyjadrili ku každej zo
žiadostí.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 259/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 od ZO JDS, ŠK Dobrá
Voda, OZ AWK Dobrá Voda, OZ RENOVA, OZ Folklórna skupina Prvosienka, Miestnej
organizácie zdravotne postihnutých v Dechticiach.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
9. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2022 – 2024
Starosta obce skonštatoval, že návrh rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2022 - 2024 bol
prerokovaný na pracovnom stretnutí s poslancami OZ dňa 1.12.2021. Starosta obce vyzval
prítomných k diskusii.
K návrhu rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2022 – 2024 sa vyjadrila aj HK obce p.
Duchoňová, ktorá doložila na OZ odborné stanovisko, prečítala ho a odporúča schváliť návrh
rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2022 a zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na
roky 2023 a 2024.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie
návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.

Uznesenie č. 260/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) schvaľuje rozpočet obce a rozpočtovej organizácie na rok 2022 v členení bez programovej
štruktúry podľa prílohy.
b) berie na vedomie rozpočet obce a rozpočtovej organizácie na roky 2023 a 2024 bez
programovej štruktúry podľa prílohy.
c) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
a rozpočtovej organizácie na roky 2022 až 2024

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
10. Žiadosť Blava s. r. o. o zníženie nájmu za prenajatú nehnuteľnosť
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť nájomcu Blava s. r. o. zastúpeného konateľom
Ľubošom Lukačovičom o zníženie nájmu v nebytovom priestore - budova reštaurácia par. č.
527/1 vo výmere 502 m2 a vonkajšie priestory - terasa par. č. 527/2 vo výmere 274 m2,
parcely registra C, k. ú. Dobrá Voda o 50 % z dôvodu uzatvorenia prevádzky v rámci
protipandemických opatrení prijatých v súvislosti so vzniknutou pandémiou ochorenia Covid
19.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 261/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje zníženie nájmu v nebytovom priestore - budova reštaurácia par. č. 527/1 vo výmere
502 m2 a vonkajšie priestory - terasa par. č. 527/2 vo výmere 274 m2, parcely registra C, k.
ú. Dobrá Voda o 50 % na základe žiadosti nájomcu Blava s. r. o. zastúpeného konateľom
Ľubošom Lukačovičom z dôvodu uzatvorenia prevádzky v rámci protipandemických
opatrení prijatých v súvislosti so vzniknutou pandémiou ochorenia Covid 19.
.
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

11. Uznesenia OZ
Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesol predseda návrhovej komisie Lívia
Michaličková. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 21.12.2021 tvoria prílohu tejto
zápisnice.

12. Diskusia
V diskusii vystúpil starosta obce René Blanárik, ktorí poďakoval Folklórnej skupine
Prvosienka Dobrá Voda a miestnym futbalistom za bohatý hodový program, dobrovoľným
hasičom za ich obetavú prácu počas celého roka, poslancovi Martinovi Vaškovi a správcom
kostola za hodiny a ostatné aktivity na kostole, riaditeľke, učiteľkám a zamestnancom ZŠ
s MŠ Dobrá Voda za zvládnutie školského roku, poslancom a pracovníkom obecného úradu
za ich odvedenú prácu v roku 2021.
13. Záver
Prijatím uznesení bol program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva skončený.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zápisnicu zapísala: Anna Tomášková
Zapisovateľ zápisnice:

______________________________________

Overovatelia zápisnice:

______________________________________
______________________________________

V Dobrej Vode, 21. december 2021

_______________
René Blanárik
starosta obce

