
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 27.02.2023 o 17.00 hod. 

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní 

 

René Blanárik - starosta obce 

 

Vladimír Krížik, Martin Vaško, Martin Vaško, Miroslav Staráček, Marian Novák, Lívia 

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

 

Ospravedlnení: Adriána Danková, Vladimír Krížik (neskorší príchod)  – poslanci OZ 

 

Hostia:   Marta Kopálová, Beáta Hrašnová, Barbora Danková 

 

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. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 Obec Dobrá Voda  

5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 Obec Dobrá Voda 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 Obec Dobrá Voda 

8. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu – byt č. 5 -  9 BJ Dobrá Voda 405 – Ondrejka 

Róbert 

9. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Na dobrej ceste o.z. 

10. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory – „kaderníctvo“ 

11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Daniel Sucháň 

12. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory – časť budovy p. č. 

1391/3 

13. Uznesenia OZ 

14. Diskusia 

15. 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 5 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 Mariana Nováka. 

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

Vaško a Miroslav Staráček. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.  

Uznesenie č. 44/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.02.2023 

2. určuje overovateľov zápisnice  –  Lívia Michaličková  a Marian Novák, zapisovateľka Marta 

Kopálová 

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Ružička 

členovia  -   Martin Vaško  a Miroslav Staráček 

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:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 5. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  OZ  Dobrá Voda  

 

Kontrolu  uznesení  zo  zasadnutia  OZ  Dobrá  Voda   dňa   25.01.2023  urobil Martin Ružička a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 Obec Dobrá Voda 

 

Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená účtovná zostava o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov obce k 31.12.2022. Ekonómka p. Hrašnová oboznámila poslancov so skutočným 

čerpaním rozpočtu obce k 31.12.2022. Účtovné zostavy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov sú 

súčasťou tejto zápisnice.   

 



Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.  

Uznesenie č. 45/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2022 Obce Dobrá Voda. 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5. 

 

5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

 

Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená účtovná zostava o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov ZŠ s MŠ Dobrá Voda k 31.12.2022.Ekonómka p. Hrašnová oboznámila poslancov so 

skutočným čerpaním rozpočtu  k 31.12.2022. Účtovné zostavy o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov sú súčasťou tejto zápisnice.   

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.  

Uznesenie č. 46/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2022 ZŠ s MŠ Dobrá Voda. 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5. 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 Obec Dobrá Voda 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 sa týka zvýšenia bežných príjmov o 522,00 €, zvýšenia 

príjmových finančných operácií o 675,00 €, zvýšenia bežných výdavkov o 1 197,00 € a presunu 

bežných výdavkov vo výške 32,00 €. Zmeny rozpočtu na rok 2023 v rozpočtovom opatrení č. 

1/2023 majú za následok zvýšenie príjmov o 1 197,00 € a zvýšenie výdavkov o 1 197,00 €. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.  

 



Uznesenie č. 47/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2023 Obec Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet 

Obce Dobrá Voda na rok 2023 podľa predloženého návrhu. 

 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.                    

 

7.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 Obec Dobrá Voda 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 sa týka zvýšenia príjmov o 11 394,00 €, zvýšenia príjmových 

finančných operácií o 2 305,00 €, presunu výdavkov vo výške 318,00 €, zvýšenia výdavkov 

o 3 619,00 € a zníženia výdavkov o 454,00 €. Zmeny rozpočtu na rok 2023 v rozpočtovom 

opatrení č. 2/2023 majú za následok zvýšenie príjmov o 13 699,00 € a zvýšenie výdavkov o 3 

165,00 €. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.  

Uznesenie č. 48/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2023 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce 

Dobrá Voda na rok 2023, podľa predloženého návrhu. 

 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.     

                

8.  Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu – byt č. 5 -  9 BJ Dobrá Voda 405 – 

Ondrejka Róbert 

 

Ondrejka Róbert, bytom  Ulica Koniarekova 5870/12, 917 01 Trnava dňa 08.02.2023 pod podacím 

číslom OCÚ DV-S2023/00087, R2023/0236 požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 5 

nachádzajúci sa v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 405.  Nájom končí 28.02.2023. Ondrejka Róbert 

spĺňa všetky podmienky na predĺženie nájmu nájomného bytu č. 5 podľa platného VZN č. 1/2014 

o nakladaní s nájomnými bytmi. 

Na zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Vladimír Krížik. 



Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

Uznesenie č. 49/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) berie na vedomie žiadosť o predĺženie nájmu nájomného bytu č. 5 v 9 bytovej jednotke  

Dobrá Voda 405 od Róberta Ondrejku, bytom  Ulica Koniarekova 5870/12, 917 01 Trnava  

b) schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 5 v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 405, 

Róbertovi Ondrejkovi, bytom Ulica Koniarekova 5870/12, 917 01 Trnava od 1.3.2023 do 

28.2.2026. 

 

 

Za:             5 

Proti:  1 Ružička 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5. 

 

9. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Na dobrej ceste o.z. 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov od p. 

Jajcajovej Veroniky, ktorá zastupuje občianske združenie Na dobrej ceste, Dobrá Voda 221, 919 

54. Žiadosť bola doručená na Obec Dobrá Voda dňa 23.01.2023 pod číslom OCÚ DV-

S2023/00054 R2023/0106. Nebytové priestory by chcela využiť na aktivity občianskeho 

združenia, kde cieľom OZ je organizovať a zabezpečovať aktivity súvisiace so zdravím, zdravou 

výživou, správnym pohybom, analýzou zdravotných problémov a hľadaním ich príčin. Starosta 

navrhol, aby bola žiadosť zobratá na vedomie a k uvedenému prenájmu bol urobený zámer na 

prenájom, kde poslanci schvália presné podmienky a minimálnu cenu za prenájom. Zámer 

prenájmu bude ďalší bod programu.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

Uznesenie č. 50/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom  nebytových priestorov od Veroniky Jajcajovej, Na dobrej 

ceste o.z., Dobrá Voda 221, 919 54. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 



10. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory – 

„kaderníctvo“ 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby priestory „kaderníctva“ nachádzajúce sa v budove 

obchodu a služieb, Dobrá Voda č. 424, ponúkli na prenájom obchodnou  verejnou súťažou.  Jedná 

sa o nebytové priestory a to budova obchodu a služieb č. 424, priestory kaderníctva na parcele č. 

525/2 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 – Miroslava Staráčka, Martina Vaška a Vladimíra Krížika. 

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  31.12.2023, čo navrhol 

poslancom schváliť uznesením OZ.  

Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške nájmu a dobe nájmu. Medzi poslancami vznikla 

diskusia. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

Uznesenie č. 51/2023 

 

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 obchodu 

a služieb č. 424, priestory „kaderníctva“,  parc. č. 525/2, parcela registra „C“ v katastrálnom území 

Dobrá Voda o výmere 25 m2, na dobu určitú max. 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   5,00 €/m²/mesiac (v nájomnom sú obsiahnuté úhrady za plnenia 

poskytované s užívaním nebytového priestoru) 

- doba prenájmu max. 1 rok od 01.04.2023 

 

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 17.03.2023 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU – BUDOVA 

OBCHODU A SLUŽIEB „KADERNÍCTVO“,  parc. č. 525/2 – 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(mesiac) 

c) účel prenájmu 

d) dátum a podpis oprávnenej osoby. 

 

K ponuke je potrebné doložiť: 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa v zmysle § 5 

písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 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 24.03.2023. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

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

budova obchodu a služieb č. 424, priestor „kaderníctva“, parc. číslo 525/2, parcela registra „C“ v 

katastrálnom území Dobrá Voda za 1m²/mesiac.                

 

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: Miroslav Staráček, Martin Vaško a Vladimír Krížik 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 31.12.2023. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Daniel Sucháň 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov v areáli 

priemyselného areálu od p. Daniela Sucháňa, bytom Hoštáky 280/58, 919 65 Dolná Krupá. 

Žiadosť bola doručená na Obec Dobrá Voda dňa 22.02.2023 pod číslom OCÚ DV-S2023/00102 



R2023/0285. Nebytové priestory by chcel využiť za účelom skladovania materiálu a pracovných 

pomôcok. Mal by ísť o priestor cca 50 m2. Starosta navrhol, aby bola žiadosť zobratá na vedomie 

a k uvedenému prenájmu bol urobený zámer na prenájom, kde poslanci schvália presné 

podmienky a minimálnu cenu za prenájom. Zámer prenájmu bude ďalší bod programu.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

Uznesenie č. 52/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom  nebytových priestorov od Daniela Sucháňa, bytom 

Hoštáky 280/58, 919 65 Dolná Krupá. 

 

Za:        6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

12. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory – časť 

budovy  parc. č. 1391/3 

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

Voda, ponúkli na prenájom obchodnou  verejnou súťažou.  Jedná sa o nebytové priestory a to 

administratívna budova – 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 – Miroslava Staráčka, Martina Vaška a Vladimíra Krížika. 

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  31.12.2023, čo navrhol 

poslancom schváliť uznesením OZ.  

Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške nájmu a dobe nájmu. Medzi poslancami vznikla 

diskusia. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 53/2023 

 

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 – administratívna 

budova,  časť parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 55 

m2, na dobu určitú max. 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   11,50 €/m²/rok, 

- doba prenájmu max. 5 rokov od 01.04.2023 

 

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 17.03.2023 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU – 

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, časť 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 v zmysle § 5 

písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 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 24.03.2023. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

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

administratívna budova, časť parc. 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: Miroslav Staráček, Martin Vaško a Vladimír Krížik 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 31.12.2023. 

 

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 Martin 

Ružička. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 27.02.2023 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

 

16. Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov: 

- ukončenie rekonštrukcie vodovodu, chodníky a cesta sa bude v najbližšom období dávať 

do pôvodného stavu 

- TAVOS už momentálne pracuje na projekte na rekonštrukciu vodovodu pre celú obec 

- Obec dala žiadosť o vysporiadanie pozemku pri pomníku padlých na TAVOS, kde by obec 

rada tento priestor zrevitalizovala 

 

 

17. 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, 27. februára 2023 

 

 

 

 

 

                                        _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


