Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 26.08.2020 o 17.30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní:
René Blanárik - starosta obce
Daniel Hulman, Miroslav Staráček, Lívia Michaličková, Martin Vaško, Marián Novák, Miroslav
Lukačovič - poslanci OZ Dobrá Voda, Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda
Ospravedlnení: Martin Ružička
Hostia: Mgr. Marta Kopálová, Beáta Hrašnová
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Dobrá Voda na 2. polrok 2020
5. Vnútorný predpis 1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dobrá Voda
6. Vnútorný predpis 2/2020 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Dobrá Voda
7. Návrh na vyradenie majetku OcÚ Dobrá Voda
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 Obec Dobrá Voda
9. Žiadosť o zmenu v ÚPD Dobrá Voda
10. Zámer predaja pozemku parc. č. 249/1
11. Zámer predaja pozemku parc. č. 267/1 a 267/2
12. Uznesenia OZ
13. Rôzne
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 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 Miroslava Staráčka a Daniela Hulmana.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Líviu Michaličkovú, členovia komisie
Marián Novák a Martin Vaško.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 143/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2020
2. určuje overovateľov zápisnice - Miroslava Staráčka a Daniela Hulmana a zapisovateľku
Martu Kopálovú
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Lívia Michaličková
členovia - Marián Novák a Martin Vaško
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 schválené počtom hlasov 6.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Dobrá Voda dňa 24.06.2020 urobila Lívia Michaličková a
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Dobrá Voda na 2. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na II. polrok 2020 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 17.06.2020 a zvesený dňa 03.07.2020. Na obec nebola
doručená žiadna pripomienka. Poslancom ho osobne predniesla hlavná kontrolórka Obce Dobrá
Voda Ing. Božena Duchoňová.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.

Uznesenie č. 144/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na II. polrok 2020
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
5. Vnútorný predpis 1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dobrá Voda
Účtovníčka obce p. Hrašnová oboznámila poslancov so znením vnútorného predpisu k zásadám
hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda. Prešla všetky zmeny, ktorých sa týka nový vnútorný
predpis a vysvetlila potrebu zmeny.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 145/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Vnútorný predpis 1/2020_Zásady hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
6. Vnútorný predpis 2/2020 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Dobrá Voda
Účtovníčka obce p. Hrašnová oboznámila poslancov so znením vnútorného predpisu k zásadám
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dobrá Voda. Prešla všetky zmeny, ktorých sa týka
nový vnútorný predpis a vysvetlila potrebu zmeny.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.

Uznesenie č. 146/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Vnútorný predpis 2/2020_Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Dobrá Voda
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
7. Návrh na vyradenie majetku OcÚ Dobrá Voda
Starosta obce René Blanárik oboznámil poslancov s návrhom na vyradenie a likvidáciu hmotného
majetku vo vlastníctve obce, ktorý neslúži svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti,
poškodenia a technického zastarania. Účtovníčka obce p. Hrašnová prešla všetky položky
majetku, ktoré sú navrhnuté na vyradenie.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 147/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje návrh na vyradenie majetku obce Dobrá Voda
021
022
023
028
789
790
SPOLU:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

stavby
samostatne hnut. veci
dopr. prostriedky
drobný dlhodobý hmot. maj.
drobný nehmotný majetok
drobný hmotný majetok

983,04 €
5423,10 €
185,52 €
1678,12 €
2642,95 €
8319,99 €
19232,72 €

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 Obec Dobrá Voda
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Dobrá Voda bol súčasťou predloženého materiálu k zasadnutiu
OZ. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce Dobrá

Voda na rok 2020 predložil poslancom OZ René Blanárik. K zmene rozpočtu sa vyjadrila aj
ekonómka pani Hrašnová, ktorá vysvetlila poslancom konkrétne položky, ktoré sa v rozpočte
upravujú. Zmeny rozpočtu na rok 2020 v rozpočtovom opatrení č. 3 majú za následok zníženie
príjmov o 15000 € a zvýšenie výdavkov o 30027 €.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 148/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje Rozpočtové opatrenie 3/2020 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce
Dobrá Voda na rok 2020.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
9. Žiadosť o zmenu v ÚPD Dobrá Voda
Starosta obce Dobrá Voda oboznámil prítomných so žiadosťou pani Hečkovej ohľadom možnosti
otvorenia územného plánu za účelom zmeny na jej pozemku, kde by rada v budúcnosti stavala.
Dňa 19.08.2020 bola na obec doručená žiadosť, ktorá bola zaevidovaná pod podacím číslom
R2020/865 OCÚ DV-S2020/00261. Pani Hečková je ochotná hradiť všetky náklady spojené
s ďalšími zmenami a doplnkami územného plánu z vlastných zdrojov.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 149/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
a) berie na vedomie žiadosť p. Hečkovej o zmenu v územnom pláne obce Dobrá Voda.
b) súhlasí so zmenou ÚPD Dobrá Voda
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

10. Zámer predaja pozemku parc. č. 249/1
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby pozemok parc. reg. C parc. č. 249/1 nachádzajúca sa
v kat. území Dobrá Voda, ponúkli na predaj obchodnou verejnou súťažou. Jedná sa o pozemok
na výstavbu RD zapísaná na LV č. 1300 v k. ú. Dobrá Voda. Je potrebné určiť konkrétne
podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia,...
Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov.
Starosta navrhol za členov komisie všetkých poslancov OZ. 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 31.12.2020, čo navrhol
poslancom schváliť uznesením OZ.
Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške ceny za pozemok a ostatných náležitostiach VOS.
Medzi poslancami vznikla diskusia.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 150/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. – na základe § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov(Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
– schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku obce – parc. č. 249/1 – záhrada, parcela
registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 407 m2, formou obchodnej verejnej
súťaže podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov)
2. schvaľuje znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti – parcela č. 249/1, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve Obce Dobrá Voda. Nehnuteľnosť sa predáva za najvyššiu ponuku,
minimálne za cenu 45,00 €/m2 (slovom štyridsaťpäť eur za meter štvorcový)
3. schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.
Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, Obecný úrad, Dobrá
Voda 121, 919 54 resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 02.10.2020 do
12:00 hod. v zalepenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – pozemok č. 249/1“.
Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.
Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
- presné označenie navrhovateľa (Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, tel. č., fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO,
konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č. )
- označenie nehnuteľnosti,
- cenový návrh,

- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosti tak ako stoja a ležia za ním navrhnutú cenu,
ktorú zaplatí najneskôr do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy,
- súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy, súhlas fyzickej osoby so
spracovaním osobných údajov na účely a v rozsahu obchodnej verejnej súťaže,
- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej
osoby).
K ponuke je potrebné doložiť:
- Príloha č. 1 – Návrh kúpnej zmluvy
-

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa FO

-

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa PO

-

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži FO

-

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži PO

-

Príloha č. 6 – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na zasadnutí komisie na vyhodnotenie súťažných
návrhov, najneskôr do 16.10.2020. Oznámenie vybraného návrhu: do 5 pracovných dní od
zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov. Uzatvorenie kúpnych zmlúv najneskôr
do 10 pracovných dní od rozhodnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov.
Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude
postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. V prípade
zhodnosti cenových ponúk rozhodne o víťazovi komisia. Zdôvodnenie uvedie v zápisnici z
vyhodnotenia predkladaných návrhov.
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.
Obhliadka nehnuteľností sa vykoná vo vopred dohodnutom termíne na Obecnom úrade v Dobrej
Vode u René Blanárika, tel. 033/ 5575004, 0917/789773.
4. zriaďuje komisiu v zložení: Martin Ružička, Lívia Michaličková, Miroslav Staráček, Miroslav
Lukačovič, Daniel Hulman, Marián Novák a Martin Vaško s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú
obchodnú súťaž a René Blanárika ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú
verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke.
5. poveruje starostu obce opakovaním verejnej obchodnej súťaže v prípade, že sa nikto neprihlási
do 31.12.2020.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

11. Zámer predaja pozemku parc. č. 267/1 a 267/2
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby pozemky parc. reg. C parc. č. 267/1 a parc. č. 267/2
nachádzajúca sa v kat. území Dobrá Voda, ponúkli na predaj obchodnou verejnou súťažou. Jedná
sa o pozemok na výstavbu RD zapísaná na LV č. 1300 v k. ú. Dobrá Voda. Je potrebné určiť
konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu, čas doručenia ponúk, dátum
vyhodnotenia.
Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov.
Starosta navrhol za členov komisie všetkých poslancov OZ. 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 31.12.2020, čo navrhol
poslancom schváliť uznesením OZ.
Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške ceny za pozemok a ostatných náležitostiach VOS.
Medzi poslancami vznikla diskusia.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Líviu Michaličkovú o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 151/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. – na základe § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov(Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
– schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku obce – parc. č. 267/1 – záhrada, parcela
registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 546 m2 a parc. č. 267/2 – záhrada,
parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 568 m2 , formou obchodnej
verejnej súťaže podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov)
2. schvaľuje znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti – parcela č. 267/1 a parcela č.
267/2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Dobrá Voda. Nehnuteľnosť sa predáva za najvyššiu
ponuku, minimálne za cenu 38,00 €/m2 (slovom tridsaťosem eur za meter štvorcový)
3. schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.
Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Dobrá Voda, Obecný úrad, Dobrá
Voda 121, 919 54 resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 02.10.2020 do
12:00 hod. v zalepenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – pozemok č. 267/1 a 267/2“.
Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.
Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
- presné označenie navrhovateľa (Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, tel. č., fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO,
konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č. )
- označenie nehnuteľnosti,
- cenový návrh,

- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosti tak ako stoja a ležia za ním navrhnutú cenu,
ktorú zaplatí najneskôr do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy,
- súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy, súhlas fyzickej osoby so
spracovaním osobných údajov na účely a v rozsahu obchodnej verejnej súťaže,
- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej
osoby).
K ponuke je potrebné doložiť:
- Príloha č. 1 – Návrh kúpnej zmluvy
-

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa FO

-

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa PO

-

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži FO

-

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži PO

-

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na zasadnutí komisie na vyhodnotenie súťažných
návrhov, najneskôr do 16.10.2020. Oznámenie vybraného návrhu: do 5 pracovných dní od
zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov. Uzatvorenie kúpnych zmlúv najneskôr
do 10 pracovných dní od rozhodnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov.
Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude
postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. V prípade
zhodnosti cenových ponúk rozhodne o víťazovi komisia. Zdôvodnenie uvedie v zápisnici z
vyhodnotenia predkladaných návrhov.
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.
Obhliadka nehnuteľností sa vykoná vo vopred dohodnutom termíne na Obecnom úrade v Dobrej
Vode u René Blanárika, tel. 033/ 5575004, 0917/789773.
4. zriaďuje komisiu v zložení: Martin Ružička, Lívia Michaličková, Miroslav Staráček, Miroslav
Lukačovič, Daniel Hulman, Marián Novák a Martin Vaško s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú
obchodnú súťaž a René Blanárika ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú
verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke.
5. poveruje starostu obce opakovaním verejnej obchodnej súťaže v prípade, že sa nikto neprihlási
do 31.12.2020.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

12. Uznesenia OZ
Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesla predsedníčka návrhovej komisie Lívia
Michaličková. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 26.08.2020 tvoria prílohu tejto zápisnice.
13. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov:
1. TAVOS – obec podala na firmu TAVOS viaceré žiadosti. Žiadosť o prerokovanie možnosti
prevzatia časti verejného vodovodu do TAVOSu, ide o časť obce pri priemyselnom areály.
Žiadosť o prerokovanie možnosti vybudovania časti verejného vodovodu a kanalizácie na
pripravovanej ulici pri družstve. A žiadosť o vybudovanie prepojenia vodovodu pri dome č. 190.
TAVOS by mal v tomto roku v rámci svojich aktivít riešiť rekonštrukciu vodovodu, preto by bolo
dobré dobudovať prepojenie potrubia.
2. Úpadok podielových daní zasiahol aj našu obec, dostali sme možnosť získať peniaze pre MŠ –
refundácia nákladov na zamestnancov, pre obec – refundácia nákladov spojených s covid19.
3. ŠK Dobrá Voda – z poisťovne nám bola refundovaná celá čiastka za škodovú udalosť, ktorá
vznikla po silnom vetre na streche športového klubu, obec sa podieľala len spoluúčasťou vo výške
100 €, ktorá vyplýva z poistnej zmluvy.
4. Verejné osvetlenie – ukončili sme zmluvu, ktorú sme mali na podporu verejného osvetlenia.
5. Úrad práce - dobrovoľnícka činnosť - máme možnosť zamestnať v rámci projektu občana na
dobrovoľnícku činnosť v obci. Obec to nebude stáť žiadne finančné prostriedky. Malo by ísť
o obdobie 6 mesiacov.
6. Oslavy 200. Výročia posvätenia chrámu Narodenia Panny Márie – starosta obce pozval
všetkých poslancov a HK Dobrá Voda. Vyzval poslancov na prípadnú pomoc, ktorá bude
potrebná pri príprave osláv. Martin Vaško predstavil program osláv.
14. 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, 26. augusta 2020
_______________
René Blanárik
starosta obce

