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

 

Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode, 

ktoré sa konalo dňa 21.12.2022 o 17.00 hod. 

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní 

 

René Blanárik - starosta obce 

 

Adriána Danková, Vladimír Krížik, Martin Vaško, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Marián 

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

 

Ospravedlnení  Lívia Michaličková – poslankyňa OZ 

 

Hostia:   Marta Kopálová, Beáta Hrašnová, Anton Bednárik 

 

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. Stanovisko HK k rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2023 – 2025 

5. Schválenie čerpania rezervného fondu Obce Dobrá Voda v roku 2023 

6. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2023 - 2025 

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 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 Mariána Nováka. 

Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Vaška, členovia komisie: Adriána 

Danková a Vladimír Krížik. 



 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia 

a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.  

Uznesenie č. 28/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.12.2022 

2. určuje overovateľov zápisnice  –  Martin Ružička a Marián Novák, zapisovateľka Marta 

Kopálová 

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Vaško 

členovia  -   Adriána Danková a Vladimír Krížik 

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:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 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   14.12.2022  urobil  Martin Vaško a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

4. Stanovisko HK k rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2023 – 2025 

 

HK Dobrá Voda p. Duchoňová doložila na OZ odborné stanovisko, ktoré prečítala a odporúča 

schváliť návrh rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2023 a zobrať na vedomie návrh viacročného 

rozpočtu na roky 2024 a 2025.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia 

a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.  

 

Uznesenie č. 29/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

berie na vedomie stanovisko HK Dobrá Voda k rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2023 – 2025. 

 

 

 



Za:   6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

Na rokovanie OZ sa dostavila p. Michaličková. 

 

5. Schválenie čerpania rezervného fondu Obce Dobrá Voda v roku 2023 

 

Starosta obce navrhol čerpanie rezervného fondu na rok 2023 podľa priloženej prílohy. Ďalšie 

čerpanie rezervného fondu bude prerokované v priebehu roka 2023. Prebehla krátka diskusia. 

K danému bodu sa vyjadrili poslanci. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia 

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

 

Uznesenie č. 30/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2023 na: 

- zmeny a doplnky územného plánu obce 5/2022 vo výške 7 500,00 EUR, 

- rekonštrukcia vstupnej brány vo fabrike vo výške 998,00 EUR, 

- rekonštrukcia budovy materskej školy vo výške 2 930,00 EUR, 

- splátky bankového úveru vo výške 42 000,00 EUR. 

 

Za:   6 

Proti:  0 

Zdržal sa: 1 Novák  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.                    

 

6. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2023 – 2025 

 

Starosta obce skonštatoval, že  návrh rozpočtu obce Dobrá Voda na roky 2023 - 2025 bol 

prerokovaný  na pracovnom stretnutí s poslancami OZ. Starosta obce sa vyjadril k niektorým 

položkám rozpočtu, ktoré sa najväčšou mierou menia v rozpočte. K návrhu rozpočtu obce Dobrá 

Voda na roky 2023 – 2025 sa vyjadrila aj účtovníčka obce p. Hrašnová, ktorá vysvetlila 

poslancom niektoré zmeny rozpočtu. Starosta obce vyzval prítomných k diskusii. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia 

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

Uznesenie č. 31/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 



a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 podľa priloženej prílohy, 

b) berie na vedomie rozpočet obce na roky 2024 a 2025 podľa priloženej prílohy. 

 

Za:   7 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

7.  Uznesenia OZ 

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

Vaško. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 21.12.2022 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

 

8. Diskusia 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za celoročné pôsobenie, tiež všetkým organizáciám 

a zložkám v obci, ktoré v obci pôsobia, prípadne nás ako obec reprezentujú, zamestnancom obce 

za odvedenú prácu, pracovníkom ZŠ s MŠ a tiež všetkým občanom. Praje pokojné sviatky a do 

Nového roku všetko dobré a hlavne zdravie.  

Pán poslanec Novák vyzdvihol úroveň vianočného koncertu, ktorý sa konal v kostole a poďakoval 

všetkým zúčastneným a organizátorom. 

 

9. Záver 

 

Prijatím uznesení bol program  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, 21. december 2022 

 

 

 

 

 

                                        _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


