
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 23.10.2018 o 17.00 hod. 

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní 

 

René Blanárik - starosta obce 

 

Ján Kollár, Daniel Hulman, Lívia Michaličková, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Blanka 

Štefaničková, - poslanci OZ Dobrá Voda a Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda. 

 

 - ospravedlnení  - Martin Vaško 

 

Hostia: Ing. arch. Marek Adamczak, Danko Jaroslav, Novák Alojz 

 

 

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. Schválenie Návrhu VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku alebo prenájom – Ing. Gottstein Peter 

6. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/5 bývalý sklad 

7. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/4 bývalá kompresorovňa 

8. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 1 plechový sklad č. 1 

9. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 4 bývalá kompresorovňa 

10. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 5 bývalý sklad 

11. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 3 budova prevodovky 

12. Schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

13. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 Obec Dobrá Voda   

14. Uznesenia OZ 

15. Rôzne 

16. 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  

 

Starosta obce René Blanárik skonštatoval, že na zasadnutí OZ sú prítomní 6  poslanci. Oboznámil 

prítomných s programom zasadnutia. Starosta obce navrhol upraviť program nasledovne:  

 

Za  bod 6 vložiť bod nazvaný Žiadosť o prenájom od AUTODOPRAVA – MAX, Michalička 

Stanislav na budovu par. č. 1391/5. Následne body posunúť. 

 

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. Schválenie Návrhu VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce  

    Dobrá Voda- Zmeny a doplnky č. 2/2017 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku alebo prenájom – Ing. Gottstein Peter 

6. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/5 bývalý sklad 

7. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/5 – AUTODOPRAVA - MAX, Michalička Stanislav 

8. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/4 bývalá kompresorovňa 

9. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 1 plechový sklad č. 1 

10. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 4 bývalá kompresorovňa 

11. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 5 bývalý sklad 

12. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 3 budova prevodovky 

13. Schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

14. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 Obec Dobrá Voda   

15. Uznesenia OZ 

16. Rôzne 

17. Záver.  

 

Prítomní poslanci súhlasili s navrhnutou zmenou programu. 

 

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

navrhol Daniela Hulmana a Miroslava Staráčka. 

Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Blanku Štefaničkovú, členovia komisie 

Martina Ružičku a Jána Kollára.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie návrhu 

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



 

Uznesenie č. 260/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.10.2018 

2. určuje overovateľov zápisnice  –  Daniela Hulmana a Miroslava Staráčka, zapisovateľka   

Marta Kopálová  

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Blanka Štefaničková 

členovia  -   Martin Ružička a Ján Kollár 

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 schválené počtom hlasov  6. 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  Dobrá Voda  

 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ  Dobrá Voda dňa 16.08.2018  urobila Lívia Michaličková a 

skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

 

4. Schválenie Návrhu VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  

    obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017 

 

Starosta obce požiadal pána Ing. arch. Mareka Adamczaka – obstarávateľa územného plánu, aby 

poslancov  a prítomných informoval o priebehu celého schvaľovacieho procesu územného plánu 

a o ďalšom postupe v časti B územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017/B. 

Táto časť územného plánu bude riešená samostatne, aby nezdržiavala ostatné už schválené časti a 

lokality. 

Poslanec p. Staráček a p. Ružička sa informovali ohľadom posudzovacieho procesu, z akého 

dôvodu boli vypustené dotknuté lokality a budú riešené ako samostatná časť územného plánu 

v časti B. Pán Adamczak vysvetlil prítomným pripomienky životného prostredia a dôvody prečo 

boli lokality vypustené. 

Do diskusie sa zapojil p. Novák, ktorý vyjadril svoj názor na celý proces priebehu územného 

plánu, na čo reagoval p. Adamczak a vysvetlil prítomným a poslancom akým spôsobom prebieha 

proces schvaľovania. 

Po diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie 

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

 

 

 



Uznesenie č. 261/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

a) berie na vedomie  

1. správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu Územného plánu obce Dobrá 

Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017 

2. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, č. 

OÚ/TT/OVBP1/030267/2018/Tr, k návrhu Územného plánu obce Dobrá Voda – 

Zmeny a doplnky č. 2/2017 podľa § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

b) schvaľuje  Návrh Územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017 

c) schvaľuje Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017. 

 

  

Za:  6 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.  

 

P. Adamczak a p. Novák odišli zo zasadnutia OZ. 

 

 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku alebo prenájom – Ing. Gottstein Peter 
 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemkov prípadne ich prenájom 

v časti obce Pod Mariášom. Vlastníkov chát v tejto časti obce zastupuje Ing. Gottstein Peter, ktorý 

žiadosť predložil na Obecný úrad Dobrá Voda. Vlastníci chát pozemky v okolí svojich chát 

užívajú a starajú sa o ne a preto by chceli pozemky odkúpiť. V prípade, že nebude možné ich 

odkúpiť, chceli by pozemky do dlhodobého prenájmu. Poslanci sa zhodli, že odpredaj pozemkov 

nebude možné. Prenájom pozemkov by bol možný, len bude potrebné stanoviť podmienky za 

akých bude možné prenájom uskutočniť. P. Danko sa zapojil do diskusie za URBÁR a navrhuje 

prenájom pozemkov s tým, že bude potrebné do zmluvy uviesť, že nie je povolené ohradenie 

pozemkov kvôli migrácii zvery. Navrhuje stretnutie dotknutých osôb za Obec Dobrá Voda, za 

URBÁR a tiež aj poslanci. HK obce p. Duchoňová informovala prítomných o zmenách, ktoré sa 

týkajú Spoločenstva URBARIÁT, ktoré súvisia s uvedenou problematikou. 

 

Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o 

predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 

poslanci. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 262/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie pozemkov alebo prenájom pozemkov v časti obce 

Podmariáš. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

6. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/5 bývalý sklad 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom bývalého skladu od p. Gregoričku 

Jakuba, Dobrá Voda 372, 919 54, za účelom mechanických a klampiarskych prác. Ide o parc. číslo 

1391/5 vo výmere cca 195 m2, číslo LV 1300, v k.ú. Dobrá Voda, ktorá bola zaevidovaná dňa 

21.09.2018 pod číslom OCÚ DV-S2018/00200 R2018/0697. Starosta navrhol, aby k uvedenému 

prenájmu bol urobený zámer na prenájom, kde poslanci schvália presné podmienky a minimálnu 

cenu za prenájom. 

 

Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o 

predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 

poslanci. 

 

Uznesenie č. 263/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom  haly na parc. č. 1391/5 od Jakuba Gregoričku. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

7. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/5 bývalý sklad - AUTODOPRAVA - MAX,  

    Michalička Stanislav 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom bývalého skladu od 

AUTODOPRAVA - MAX, Michalička Stanislav, Dobrá Voda 384, 919 54, IČO: 34619691, za 

účelom parkovania nákl. vozidiel. Ide o parc. číslo 1391/5 vo výmere cca 195 m2, číslo LV 1300, 

v k.ú. Dobrá Voda, ktorá bola zaevidovaná dňa 22.10.2018 pod číslom OCÚ DV-S2018/00220 

R2018/0771. 

 



Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o 

predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 

poslanci. 

 

Uznesenie č. 264/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom  haly na parc. č. 1391/5 od AUTODOPRAVA - MAX, 

Michalička Stanislav, Dobrá Voda 384, 919 54, IČO: 34619691. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

8. Žiadosť o prenájom priestorov p.č. 1391/4 bývalá kompresorovňa 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom bývalej kompresorovne od p. 

Vladimíra Krížika, Dobrá Voda 235, 919 54, IČO: 48067954 za účelom skladovania materiálu. 

Ide o parc. číslo 1391/4 vo výmere cca 48 m2, číslo LV 1300, v k.ú. Dobrá Voda, ktorá bola 

zaevidovaná dňa 24.09.2018 pod číslom OCÚ DV-S2018/00202 R2018/0700. 

 

Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o 

predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 

poslanci. 

 

Uznesenie č. 265/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom  haly na parc. č. 1391/4 od p. Vladimíra Krížika, Dobrá 

Voda 235, 919 54, IČO: 48067954. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

 

9. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 1 plechový sklad č. 1 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby priestory nachádzajúce sa v priemyselnom areály Dobrá 

Voda, ktoré sa nám už dlhší čas nedarí prenajať, ponúkli na prenájom obchodnou  verejnou 



súťažou.  Jedná sa o nebytové priestory a to plechový sklad č. 1 na časti parcely č. 1391/1 

zapísaná na LV č. 1300 v k. ú. Dobrá Voda.  

Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu 

nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.  

Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov. 

Starosta navrhol za členov komisie – Martina Vaška, Líviu Michaličkovú, Jána Kollára. 

Ako tajomníka tejto komisie, ktorý zabezpečí obchodnú verejnú súťaž po organizačnej 

a administratívnej stránke poslanci navrhli starostu obce René Blanárika.   

Starosta obce zároveň skonštatoval, že by bolo vhodné, v prípade ak by sa do súťaže nikto 

neprihlásil, aby obchodnú verejnú súťaž mohol starosta opakovať  do  31.12.2019, čo navrhol 

poslancom schváliť uznesením OZ.  

 

Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie 

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

 

Uznesenie č. 266/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. – na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len 

„ Zákon o majetku obcí) – schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku – plechový sklad č. 

1.,  časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 150 m
2
, 

na dobu určitú 5 rokov, obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného 

zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 

2. – na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí – schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže nasledovne: 

- min. cena za prenájom  7,00  €/m²/rok, 

- doba prenájmu 5 rokov. 

 

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, 

resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.11.2018 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU PLECHOVÝ 

SKLAD Č. 1,  parc. č. 1391/1 – NEOTVÁRAŤ“. 

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky. 

 

Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky: 

a) presné označenie účastníka: 

Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, 

telefonický kontakt. 

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt 

b) cena za prenájom nehnuteľného majetku .................... €/m²/rok 

c) účel prenájmu 

d) dátum a podpis oprávnenej osoby. 

 

K ponuke je potrebné doložiť: 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou 

verejnou súťažou.    



- Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči 

vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.  

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 23.11.2018. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku 

plechový sklad č. 1, parcelné číslo 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda 

za 1m²/rok.                

 

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, 

ktorá bola obci doručená ako prvá.  

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. 

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho 

uchádzača. 

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými 

pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda -  tel. 033/55 75004,  0917789773. 

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. 

3. zriaďuje komisiu v zložení: Martin Vaško, Lívia Michaličková, Ján Kollár,  s úlohou 

vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú súťaž a René Blanárika ako tajomníka tejto komisie s úlohou 

zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke. 

4. poveruje starostu obce opakovaním verejnej obchodnej súťaže v prípade, že sa nikto neprihlási 

do 31.12.2019. 

 

Za:  6  

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

 

10. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 4 bývalá kompresorovňa 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby priestory nachádzajúce sa v priemyselnom areály Dobrá 

Voda, ktoré sa nám už dlhší čas nedarí prenajať, ponúkli na prenájom obchodnou  verejnou 

súťažou.  Jedná sa o nebytové priestory a to bývala kompresorovňa na parcele č. 1391/4 zapísaná 

na LV č. 1300 v k. ú. Dobrá Voda.  

Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu 

nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.  

Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov. 

Starosta navrhol za členov komisie – Martina Vaška, Líviu Michaličkovú, Jána Kollára. 

Ako tajomníka tejto komisie, ktorý zabezpečí obchodnú verejnú súťaž po organizačnej 

a administratívnej stránke poslanci navrhli starostu obce René Blanárika.   

Starosta obce zároveň skonštatoval, že by bolo vhodné, v prípade ak by sa do súťaže nikto 

neprihlásil, aby obchodnú verejnú súťaž mohol starosta opakovať  do  31.12.2019, čo navrhol 

poslancom schváliť uznesením OZ.  

 

Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie 

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



 

Uznesenie č. 267/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. – na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len 

„ Zákon o majetku obcí) – schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku – bývalá 

kompresorovňa,  parc. č. 1391/4, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda 

o výmere 59 m
2
, na dobu určitú 5 roky, obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 

Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 

2. – na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí – schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže nasledovne: 

- min. cena za prenájom  7,00  €/m²/rok, 

- doba prenájmu 5 rokov. 

 

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, 

resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.11.2018 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BÝVALÁ 

KOMPRESOROVŇA,  parc. č. 1391/4 – NEOTVÁRAŤ“. 

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky. 

 

Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky: 

a) presné označenie účastníka: 

Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto 

podnikania, IČO, telefonický kontakt. 

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt 

b) cena za prenájom nehnuteľného majetku .................... €/m²/rok 

c) účel prenájmu 

d) dátum a podpis oprávnenej osoby. 

 

K ponuke je potrebné doložiť: 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou 

verejnou súťažou.    

- Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči 

vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.  

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 23.11.2018. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku 

bývalá kompresorovňa, parcelné číslo 1391/4, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá 

Voda za 1m²/rok.                

 

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, 

ktorá bola obci doručená ako prvá.  

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. 

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho 

uchádzača. 



Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými 

pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda -  tel. 033/55 75004,  0917789773. 

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. 

3. zriaďuje komisiu v zložení : Martin Vaško, Lívia Michaličková, Ján Kollár,  s úlohou 

vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú súťaž a René Blanárika ako tajomníka tejto komisie s úlohou 

zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke. 

4. poveruje starostu obce opakovaním verejnej obchodnej súťaže v prípade, že sa nikto neprihlási 

do 31.12.2019. 

 

Za:  6  

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

 

11. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 5 bývalý sklad 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby priestory nachádzajúce sa v priemyselnom areály Dobrá 

Voda, ktoré sa nám už dlhší čas nedarí prenajať, ponúkli na prenájom obchodnou  verejnou 

súťažou.  Jedná sa o nebytové priestory a to bývalý sklad na parcele č. 1391/5 zapísaná na LV č. 

1300 v k. ú. Dobrá Voda.  

Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu 

nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.  

Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov. 

Starosta navrhol za členov komisie – Martina Vaška, Líviu Michaličkovú, Jána Kollára. 

Ako tajomníka tejto komisie, ktorý zabezpečí obchodnú verejnú súťaž po organizačnej 

a administratívnej stránke poslanci navrhli starostu obce René Blanárika.   

Starosta obce zároveň skonštatoval, že by bolo vhodné, v prípade ak by sa do súťaže nikto 

neprihlásil, aby obchodnú verejnú súťaž mohol starosta opakovať  do  31.12.2019, čo navrhol 

poslancom schváliť uznesením OZ.  

 

Poslanec p. Ružička navrhol zmeniť minimálnu sumu do zámeru na 8,00 €/m²/rok a ostatný 

poslanci s tým súhlasili. 

 

Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie 

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

 

Uznesenie č. 268/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. – na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len 

„ Zákon o majetku obcí) –  

schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku – bývalý sklad,  parc. č. 1391/5, parcela 

registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 195 m
2
, na dobu určitú 5 rokov, 

obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov) 

 



2. – na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí –  

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne: 

- min. cena za prenájom  8,00  €/m²/rok, 

- doba prenájmu 5 rokov. 

 

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, 

resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.11.2018 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BÝVALÝ 

SKLAD,  parc. č. 1391/5 – NEOTVÁRAŤ“. 

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky. 

 

Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky: 

a) presné označenie účastníka: 

Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto 

podnikania, IČO, telefonický kontakt. 

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt 

b) cena za prenájom nehnuteľného majetku .................... €/m²/rok 

c) účel prenájmu 

d) dátum a podpis oprávnenej osoby. 

 

K ponuke je potrebné doložiť: 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou 

verejnou súťažou.    

- Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči 

vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.  

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 23.11.2018. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku 

bývalý sklad, parcelné číslo 1391/5, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za 

1m²/rok.                

 

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, 

ktorá bola obci doručená ako prvá.  

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. 

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho 

uchádzača. 

 

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými 

pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda -  tel. 033/55 75004,  0917789773. 

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. 

3. zriaďuje komisiu v zložení : Martin Vaško, Lívia Michaličková, Ján Kollár,  s úlohou 

vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú súťaž a René Blanárika ako tajomníka tejto komisie s úlohou 

zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke. 

 

 



4. poveruje starostu obce opakovaním verejnej obchodnej súťaže v prípade, že sa nikto neprihlási 

do 31.12.2019. 

 

Za:  6  

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

12. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 3 budova prevodovky 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby priestory nachádzajúce sa v priemyselnom areály Dobrá 

Voda, ktoré sa nám už dlhší čas nedarí prenajať, ponúkli na prenájom obchodnou  verejnou 

súťažou.  Jedná sa o nebytové priestory a to budova prevodovky na parcele č. 1391/3 zapísaná na 

LV č. 1300 v k. ú. Dobrá Voda.  

Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu 

nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.  

Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov. 

Starosta navrhol za členov komisie – Martina Vaška, Líviu Michaličkovú, Jána Kollára. 

Ako tajomníka tejto komisie, ktorý zabezpečí obchodnú verejnú súťaž po organizačnej 

a administratívnej stránke poslanci navrhli starostu obce René Blanárika.   

Starosta obce zároveň skonštatoval, že by bolo vhodné, v prípade ak by sa do súťaže nikto 

neprihlásil, aby obchodnú verejnú súťaž mohol starosta opakovať  do  31.12.2019, čo navrhol 

poslancom schváliť uznesením OZ.  

 

Poslanec p. Ružička navrhol zmeniť minimálnu sumu na 8,00 €/m²/rok a ostatný poslanci s tým 

súhlasili z dôvodu, že ide o murované stavby. 

 

Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie 

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

 

Uznesenie č. 269/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. – na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len 

„ Zákon o majetku obcí) – schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku – budova 

prevodovky,  parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 

642 m
2
, na dobu určitú 5 rokov, obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 

Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 

2. – na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí – schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže nasledovne: 

- min. cena za prenájom  8,00  €/m²/rok, 

- doba prenájmu 5 rokov. 

 

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, 

resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 20.11.2018 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 



„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA 

PREVODOVKY,  parc. č. 1391/3 – NEOTVÁRAŤ“. 

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky. 

 

Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky: 

a) presné označenie účastníka: 

Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto 

podnikania, IČO, telefonický kontakt. 

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt 

b) cena za prenájom nehnuteľného majetku .................... €/m²/rok 

c) účel prenájmu 

d) dátum a podpis oprávnenej osoby. 

 

K ponuke je potrebné doložiť: 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou 

verejnou súťažou.    

- Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči 

vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.  

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 23.11.2018. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku 

budova prevodovky, parcelné číslo 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda 

za 1m²/rok.                

 

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, 

ktorá bola obci doručená ako prvá.  

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. 

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho 

uchádzača. 

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými 

pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda -  tel. 033/55 75004,  0917789773. 

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. 

3. zriaďuje komisiu v zložení : Martin Vaško, Lívia Michaličková, Ján Kollár,  s úlohou 

vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú súťaž a René Blanárika ako tajomníka tejto komisie s úlohou 

zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke. 

4. poveruje starostu obce opakovaním verejnej obchodnej súťaže v prípade, že sa nikto neprihlási 

do 31.12.2019. 

 

Za:  6  

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

 

 



13. Schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 18.6.2018 Obec Malženice doručila obci Dobrá Voda 

oznámenie o ukončení „Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu“ k 31.12.2018. Na 

zasadnutí pléna SOcÚ dňa 28.08.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala obec Trstín. 

Dodatkom č.7 sa mení sídlo SOcÚ z Obce Malženice na Obec Trstín. Štatutárnym zástupcom 

SOcÚ bude od 1.1.2019 starosta Obce Trstín.  

 

Všetci zamestnanci Spoločného obecného úradu vrátane jeho prednostu, ktorí sú ku dňu 

31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle § 28 zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov odo dňa 01.01.2019 zamestnancami Obce Trstín 

ako preberajúceho zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

v znení neskorších predpisov. Obec Malženice a Obec Trstín sa vzájomne dohodnú, s čím ostatné 

zmluvné strany súhlasia, na konkrétnom spôsobe realizácie prechodu práv a povinností 

z doterajšieho zamestnávateľa – Obce Malženice na preberajúceho zamestnávateľa – Obec Trstín. 

 

Všetok majetok, ktorý je ako spoluvlastníctvo zmluvných strán súčasťou Spoločného obecného 

úradu ako hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na základe činnosti starostu Obce 

Malženice podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa 01.01.2019 rovnakým spôsobom 

evidovaný na Obec Trstín. Obec Malženice a Obec Trstín uzatvoria všetky potrebné dohody, ktoré 

sú potrebné na preregistráciu takéhoto majetku. 

 

Starosta obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie 

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

 

Uznesenie č. 270/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  
 
po prerokovaní schvaľuje Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 

15.01.2003, v zmysle čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa 

mení sídlo SOcÚ a štatutár SOcÚ. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

 

14. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 Obec Dobrá Voda   

 

Starosta obce Dobrá Voda vysvetlil poslancom zmeny v rozpočte, presuny položiek vo výdavkoch 

a príjmoch na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich výdavkov. MŠ Dobrá 

Voda, kde prebehli práce v rámci rekonštrukcie, bolo potrebné zohľadniť aj v rozpočte. Taktiež 

položky, ktoré prevyšovali čerpanie, boli upravené, tak aby čerpanie nepresahovalo rozpočet. P. 

Ružička sa informoval na niektoré položky v rozpočte. V rámci diskusie medzi poslancami 

vyplynul návrh na zvýšenie sumy na vývoz odpadu v budúcoročnom rozpočte a tiež aj navýšiť 



poplatok za odvoz KO od občanov, ktorý nebol upravovaný niekoľko rokov. Obec každý rok 

dopláca takmer 50% nákladov zo svojich zdrojov a zberová spoločnosť FCC Trnava zaslala 

oznámenie kde oznamuje, že zvyšuje všetky poplatky od 1.1.2019. 

  

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Blanku Štefaničkovú o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 271/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce 

Dobrá Voda na rok 2018. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

15. Uznesenia OZ 

 

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

Štefaničková. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 23.10.2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

 

16. Rôzne 

 

Starosta obce informoval o získaní dotácie vo výške 30.000 € na požiarnu zbrojnicu, na 

ktorú už obec podpísala zmluvu. V rámci týchto financií by mala byť uskutočnená 

rekonštrukcia vnútorných priestorov PZ pre dobrovoľný hasičský zbor. 

 

Starosta obce informoval o akciách, ktoré budú prebiehať do konca roka v obci a pozval na 

ne všetkých poslancov. 

 

Na obec Dobrá Voda bola doručená žiadosť od p. poslanca Vaška ohľadom dotácie na ŠK 

Dobrá Voda, ktorá by mala byť prerokovaná na najbližšom zastupiteľstve, pretože sa týka  

budúcoročného rozpočtu. 

 

Na obec Dobrá Voda bola doručená žiadosť od ZO JDS Dobrá Voda, kde žiadajú o dotáciu 

na rok 2019. Táto bude prerokovaná na najbližšom zastupiteľstve, pri zostavovaní 

budúcoročného rozpočtu. 

 

Starosta informoval o odovzdaní hasičského auta dňa 26.10.2018, ktoré bude odovzdané za 

prítomnosti technika a našich dobrovoľných hasičov. 

 

 

 

 



17. Záver.  

 

Zasadnutie ukončil René Blanárik starosta obce Dobrá Voda a poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

Zápisnicu zapísala: Marta Kopálová 

 

Zapisovateľ zápisnice:                ______________________________________ 

 

Overovatelia zápisnice:                ______________________________________ 

 

                                                   ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dobrej Vode, 23. október 2018                                        _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


