
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 5.2.2019 o 16.30 hod. 

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní: 

 

René Blanárik - starosta obce 

 

Daniel Hulman, Martin Vaško, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Miroslav Lukačovič, Marián 

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

 

Ospravedlnení: ------ 

 

Hostia:   Žaneta Žemlová, Petra Miklášová, Michal Mikláš, Martina Komárová, Libuša 

Kulichová, Mária Danková, Monika Bednáriková, Linda Zambojová, Zuzana Krajčírovičová, 

Peter Kováč, Benedikt Kováč, Marcel Danko, Filip Pripko, Martin Gaža, Miroslav Puškáš, 

Martina Danková, Lucia Danková, Jaroslav Danko, Vladimír Kočitý, Mário Benedikovič, Marián 

Benedikovič, Adriana Čechovičová, Prvý Peter. 

 

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. Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

5. Doplnenie členov Rady školy 

6. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu – byt č. 1 -  9 BJ Dobrá Voda 405 

7. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 1 - 9 BJ Dobrá Voda 405 

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

9. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, betónové garáže 

p. č. 1391/1 

10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, plechová hala p. 

č. 1391/1 

11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – prístavba KD Dobrá Voda, bývalé kaderníctvo p. 

č. 525 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parc. č. 494/5 vo vlastníctve obce Dobrá Voda 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parc. č. 494/112 vo vlastníctve obce Dobrá Voda 

14. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 1 garáže 

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

16. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 3 hala pri plechovom sklade 



17. Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda  

18. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 525 kaderníctvo 

19. Plán kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda na 1. polrok 2019 

20. Žiadosť HK Dobrá Voda o súhlas na činnosť 

21. Správa o kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda za rok 2018 

22. Vzdanie sa funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

23. Zmena zriaďovateľa ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

24. Uznesenia OZ 

25. Diskusia 

26. 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 7 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 Mariána Nováka a Daniela Hulmana. 

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

Vaško a Miroslav Staráček.  

 

Starosta obce navrhol upraviť program nasledovne:  

Za  bod 3 vložiť bod 23 nazvaný Zmena zriaďovateľa ZŠ s MŠ Dobrá Voda. Následne body 

posunúť.  

 

Zmenený program: 

 

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. Zmena zriaďovateľa ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

5. Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

6. Doplnenie členov Rady školy 

7. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu – byt č. 1 -  9 BJ Dobrá Voda 405 

8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 1 - 9 BJ Dobrá Voda 405 

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

10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, betónové garáže 

p. č. 1391/1 

11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, plechová hala p. 

č. 1391/1 



12. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – prístavba KD Dobrá Voda, bývalé kaderníctvo p. 

č. 525 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parc. č. 494/5 vo vlastníctve obce Dobrá Voda 

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parc. č. 494/112 vo vlastníctve obce Dobrá Voda 

15. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 1 garáže 

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

17. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 3 hala pri plechovom sklade 

18. Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda  

19. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 525 kaderníctvo 

20. Plán kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda na 1. polrok 2019 

21. Žiadosť HK Dobrá Voda o súhlas na činnosť 

22. Správa o kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda za rok 2018 

23. Vzdanie sa funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

24. Uznesenia OZ 

25. Diskusia 

26. Záver. 

 

Prítomní poslanci súhlasili s navrhnutou zmenou programu. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

Uznesenie č. 17/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 5.2.2019 

2. určuje overovateľov zápisnice  –  Mariána Nováka a Daniela Hulmana, 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:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov  7. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  OZ  Dobrá Voda  

 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ  Dobrá Voda dňa 14.12.2018 urobil Martin Ružička 

a skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 



4. Zmena zriaďovateľa ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

 

Starosta obce informoval prítomných o žiadosti Ing. Slezáka Martina o zmene zriaďovateľa ZŠ 

s MŠ Dobrá Voda a prenájom budovy ZŠ a MŠ Dobrá Voda za účelom zriadenia súkromnej 

základnej školy s materskou školou od 01.08.2019. Starosta obce prečítal žiadosť p. Slezáka. 

Starosta obce sa informoval a konzultoval situáciu s Okresným úradom Trnava odborom školstva. 

Nie je možné zmeniť zriaďovateľa v takom časovom horizonte ako žiada p. Slezák a nie je 

zámerom obce meniť fungujúcu školu a zabehnutý systém. Starosta obce informoval poslancov 

o možnostiach fungovania školy. Prebehla krátka diskusia medzi poslancami a prítomnými. 

K problematike sa vyjadrili aj poslanci. Prítomní hostia sa pýtali na otázky ohľadom súkromnej 

školy, jej financovania, fungovania. Riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda vysvetlila dôvody vzdania sa 

funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Dobrá Voda a vyjadrila sa k predmetnej zmene zriaďovateľa, 

k fungovaniu školy a jej zabezpečeniu po stránke odbornosti pedagógov a vyučovacieho procesu. 

K problematike sa vyjadrila aj HK Dobrá Voda, ktorá zmenu zriaďovateľa neodporúča. Poslanci 

aj starosta obce sa zaručili, že fungovanie školy bude aj naďalej a podpora zo strany obce je 

prvoradá. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 18/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) berie na vedomie žiadosť o zmenu zriaďovateľa ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

b) neschvaľuje žiadosť o zmenu zriaďovateľa ZŠ s MŠ Dobrá Voda. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

 

5. Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

 

Starosta obce informoval poslancov, že Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu, ktorá bola 

podpísaná s obcou Cífer musí byť doplnená o dodatok č. 1 z dôvodu, že obec Jaslovské Bohunice 

ukončila zmluvný vzťah. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

 

 



Uznesenie č. 19/2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  
 

1. schvaľuje  

dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, ktorú uzatvárajú  Obec Bíňovce, 

Obec Biely Kostol, Obec Bohdanovce  nad Trnavou, Obec Boleráz, Obec Borová, Obec 

Brestovany, Obec Bučany, Obec Buková, Obec Cífer, Obec Dechtice, Obec Dlhá, Obec Dobrá 

Voda, Obec Dolná Krupá, Obec Dolné Dubové, Obec Dolné Lovčice, Obec Dolné Orešany, Obec 

Horné Dubové, Obec Horná Krupá, Obec Horné Orešany, Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Obec 

Kátlovce, Obec Košolná, Obec Križovany nad Dudváhom, Obec Lošonec, Obec Majcichov, Obec 

Malženice, Obec Naháč, Obec Opoj, Obec Pavlice, Obec Radošovce, Obec Ružindol, Obec 

Slovenská Nová Ves, Obec Suchá nad Parnou, Obec Šelpice, Obec Špačince, Obec Šúrovce, Obec 

Trstín, Obec Vlčkovce, Obec Voderady, Obec Zeleneč a Obec Zvončín. Zmluvné strany uzavreli 

zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2019 (ďalej len 

ako „zmluva“). Nakoľko Obec Jaslovské Bohunice prejavila vôľu ukončiť svoju účasť ako 

zmluvná strana zmluvy predčasne a iným spôsobom, ako bolo dojednané v zmluve, dohodli sa 

zmluvné strany na uzavretí tohto dodatku č.1 k zmluve. 
 

Úplné znenie dodatku č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu tvorí ako príloha č.1 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

2. poveruje  starostu obce, 

aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s uzavretím dodatku č. 

1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu podľa bodu 1 tohto uznesenia. 

 

 

Za:   7  

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 7. 

 

 

6. Doplnenie členov Rady školy 

 

Starosta obce oboznámil prítomných o potrebe doplniť – vymenovať nových členov rady školy ZŠ 

s MŠ Dobrá Voda. Starosta a poslanci prišli s návrhom  na doplnenie členov rady školy 

o poslancov p. Daniela Hulmana a p. Martina Ružičku s účinnosťou od 05.02.2019. Po krátkej 

diskusii sa poslanci zhodli na predloženom návrhu.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 20/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

schvaľuje Daniela Hulmana a Martina Ružičku za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

s účinnosťou od 05.02.2019. 

 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 2 Hulman, Ružička 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov  5. 

 

7. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu – byt č. 1 -  9 BJ Dobrá Voda 405 

 

Marek Benedikovič, bytom Pekelná 421/8, 922 05 Chtelnica dňa 16.1.2019 číslo záznamu 

R2019/0053 požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 1 nachádzajúci sa v 9 bytovej 

jednotke Dobrá Voda 405.  Marek Benedikovič spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu. 

  

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 21/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

a) berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 1 v 9 bytovej jednotke  Dobrá  Voda 

405 od Mareka Benedikoviča, bytom Pekelná 421/8, 922 05  Chtelnica 

b) schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 405, Marekovi  

Benedikovičovi bytom Pekelná 421/8, 922 05  Chtelnica od 01.03.2019 do 29.02.2020. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov  7. 

 

8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 1 - 9 BJ Dobrá Voda 405 

 

Jakub Gregorička, bytom Dobrá Voda 372, 919 54 dňa 29.1.2019 číslo záznamu R2019/0098 

požiadal o pridelenie nájomného bytu č. 1 nachádzajúceho sa v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 

405.  Jakub Gregorička nedoložil všetky požadované podklady k posúdeniu pridelenia nájomného 

bytu. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 



Uznesenie č. 22/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

a) berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 1 v 9 bytovej jednotke  Dobrá  Voda 

405 od Jakuba Gregoričku, bytom Dobrá Voda 372, 919 54. 

b) neschvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 405, Jakubovi 

Gregoričkovi, bytom Dobrá Voda 372, 919 54. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov  7. 

 

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

 

Roman Lukačovič, bytom Dobrá Voda 64, 919 54 dňa 14.1.2019 číslo záznamu R2019/0032 

požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 5 nachádzajúci sa v 9 bytovej jednotke Dobrá 

Voda 405.  Roman Lukačovič spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu. 

  

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 23/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

a) berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 5 v 9 bytovej jednotke  Dobrá  Voda 

405 od Romana Lukačoviča, bytom Dobrá Voda 64, 919 54. 

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

Lukačovičovi , bytom Dobrá Voda 64, 919 54 na obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2022. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov  7. 

 

10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, betónové 

garáže p. č. 1391/1 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Stanislava Michaličku – AUTODOPRAVA 

MAX, 919 54  Dobrá Voda 384, ktorý požiadal o dlhodobý prenájom 45 m
2 

troch betónových 

garáží na parc. č. 1391/1 evidované na LV 1300 k. ú. Dobrá Voda v priemyselnom areály Dobrá 

Voda zo dňa 14.12.2018. Starosta navrhol, aby k uvedenému prenájmu bol urobený zámer na 



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

krátka diskusia medzi poslancami. 

  

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 24/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, 

betónové garáže 3 ks, p. č. 1391/1 od Stanislava Michaličku – AUTODOPRAVA MAX, Dobrá 

Voda 384, 919 54. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, plechová 

hala p. č. 1391/1 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Ušáka Dominika, bytom  919 54 Dobrá Voda 

286, ktorý požiadal o prenájom plechovej haly na parc. č. 1391/1 evidovaný na LV 1300 k. ú. 

Dobrá Voda v priemyselnom areály Dobrá Voda zo dňa 15.1.2019. Starosta obce vysvetlil 

poslancom OZ, že majetok je momentálne v správe firmy KOVO Dobrá Voda s.r.o. v likvidácii 

a musí byť prevedený na obec. 

 

Prebehla krátka diskusia.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Priemyselný areál Dobrá Voda, 

plechová hala p. č. 1391/1 od Ušáka Dominika, 919 54 Dobrá Voda 286. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 



12. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – prístavba KD Dobrá Voda, bývalé 

kaderníctvo p. č. 525 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Bc. Petry Florišovej, bytom  Farská 9, 919 35 

Hrnčiarovce nad Parnou, ktorá požiadala o prenájom nebytových priestorov – prístavba KD Dobrá 

Voda, bývalé kaderníctvo p. č. 525 evidované na LV 1300 k. ú. Dobrá Voda zo dňa 23.1.2019. 

Starosta navrhol, aby k uvedenému prenájmu bol urobený zámer na prenájom, kde poslanci 

schvália presné podmienky a minimálnu cenu za prenájom. Prebehla krátka diskusia medzi 

poslancami. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

 

 

Uznesenie č. 26/2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o prenájom nebytových priestorov – prístavba KD Dobrá Voda, bývalé 

kaderníctvo p. č. 525  od Bc. Petry Florišovej, bytom  Farská 9, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

 

 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parc. č. 494/5 vo vlastníctve obce Dobrá Voda 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Evy Benedikovičovej, bytom Strečnianska 5, 

851 05 Bratislava o odkúpenie časti obecného pozemku č. 494/5 evidovaný na LV 1300 k. ú. 

Dobrá Voda vo výmere 218 m
2
. Ide o pozemok pred penziónom Skalka, ktorý by mal slúžiť na 

vybudovanie parkovacích miest slúžiacich danému objektu. Pán Benedikovič Marián vysvetlil 

poslancom zámer, z akého dôvodu potrebuje odkúpiť pozemok pred penziónom a na aký účel 

bude využitý. Z dôvodu zvýšenia kapacity penziónu je potrebné zväčšiť počet parkovacích miest. 

Poslanci navrhli zámenu pozemku za iný pozemok, ktorý by bol v adekvátnej hodnote. Poslanci 

viedli krátku diskusiu a dohodli sa na pracovnom stretnutí, kde by sa dohodli ďalšie podrobnosti 

zámeny pozemkov, prípadne iné riešenie. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 



 

Uznesenie č. 27/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 494/5 na LV č. 1300 od Evy 

Benedikovičovej, bytom Strečnianska 5, 851 07 Bratislava. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parc. č. 494/112 vo vlastníctve obce Dobrá Voda 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Gabriely Michaličkovej, bytom 919 54 Dobrá 

Voda 355 o odkúpenie časti obecného pozemku č. 494/112 evidovaný na LV 1300 k. ú. Dobrá 

Voda vo výmere 16 m
2 

a 53 m
2
. Ide o pozemok pod budovou č. 257 (53m

2
) a vedľa budovy, ktorý 

slúži ako prechod na pozemok (16 m
2
). 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 28/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 494/112 na LV č. 1300 od 

Gabriely Michaličkovej, 919 54 Dobrá Voda 355. 

  

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

15. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 1 garáže 

 

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 

garáže 3 ks, 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 – Daniela Hulmana, Miroslava Staráčka, Martina Vaška.  

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 predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 29/2019 

 

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 – garáže 3 ks,  časť 

parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 45 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 22.02.2019 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA – 

garáže 3 ks,  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 27.02.2019. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

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

garáže 3 ks, 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: Daniel Hulman, Martin Vaško, Miroslav Staráček 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:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

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

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby sa tento bod presunul na ďalšie zastupiteľstvo z dôvodu 

potrebného prevodu majetku na obec, ktorý je momentálne v správe firmy KOVO Dobrá Voda 

s.r.o. v likvidácii. 

 

17. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 1391/ 3 hala pri plechovom sklade 

 

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 hala 

pri plechovom sklade na časti parcely 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 – Daniela Hulmana, Miroslava Staráčka, Martina Vaška.  

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 predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

 



Uznesenie č. 30/2019 

 

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,  časť 

parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 240 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  10,00  €/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 22.02.2019 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA,  

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 27.02.2019. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

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

budova, 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: Daniel Hulman, Martin Vaško, Miroslav Staráček 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:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

18. Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda  

 

Starosta obce informoval prítomných o možnostiach predaja, prípadne zámeny majetku. P. 

Ružička navrhol poslancom OZ, aby pozemok nachádzajúci sa pod budovou č. 257 a vedľa nej, 

ponúkli na predaj zámerom previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa ustanovenia 

§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí.  Jedná sa o parcelu č. 

494/112 vo výmere 182 m
2
 parcela registra C v kat. území Dobrá Voda na LV č. 1300, ktorá by sa 

geometrickým plánom rozdelila na 3 parcely. Parcela č. 494/112 vo výmere 113 m
2
 by zostala vo 

vlastníctve obce Dobrá Voda, novovytvorená parcela č. 494/161 vo výmere 16 m
2 

a novovytvorená parcela č. 494/162 vo výmere 53 m
2
 by boli na predaj zámerom z dôvodu 

osobitného zreteľa. Je potrebné určiť konkrétne podmienky predaja, cenu. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 31/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje na základe § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) – Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti, pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 

494/161 parcela registra C o výmere 16 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a parcela 

č. 494/162 parcela registra C o výmere 53 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré 

vznikli odčlenením z pôvodného pozemku, parcela č. 494/112, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 182 m
2
, ktorý je zapísaný na LV č. 1300, vedený 

Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pracovisko Trnava, na základe Geometrického 

plánu č. 129/2018 vypracovaného Ing. Jozefom Fančovičom, Naháč 139, 919 06, IČO: 35402997, 

zo dňa 08.01.2019 v prospech nadobúdateľov: 

Gabriela Michaličková, rod. Lukačovičová nar. 10.11.1943 a manž. Michal Michalička, rod. 

Michalička, nar. 05.01.1943, obaja bytom Dobrá Voda 355, 919 54 v podiele 1/1 za kúpnu cenu 

10,00 EUR/m
2
, t.j. 690,00 EUR (slovom šestodeväťdesiat).  

 

 



Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti č. 257, 

tak aby právny stav bol odrazom stavu skutkového a teda, aby zodpovedal skutočnému užívaniu 

nehnuteľnosti a to vzhľadom na skutočné zameranie nehnuteľnosti postavenej na predávanej 

nehnuteľnosti. Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

19. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce parc. č. 525 kaderníctvo 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby priestory nachádzajúce sa v priestoroch prístavby KD  

Dobrá Voda – bývalé kaderníctvo, ponúkli na prenájom obchodnou  verejnou súťažou.  Jedná sa 

o nebytové priestory a to bývalé kaderníctvo na parcele č. 525 zapísané 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 – Daniela Hulmana, Miroslava Staráčka, Martina Vaška.  

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

a administratívnej stránke poslanci navrhli starostu obce René Blanárika.   

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 32/2019 

 

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 Prístavba 

KD - miestnosť bývalé kaderníctvo,  časť parc. č. 525, parcela registra „C“ v katastrálnom území 

Dobrá Voda o výmere 25 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  9,00  €/m²/mesiac, 

- 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 22.02.2019 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s označením: 

 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU BUDOVA – 

Prístavba KD – miestnosť bývalé kaderníctvo, parc. č. 525 – 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/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 § 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 27.02.2019. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

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

budova prístavba KD – bývalé kaderníctvo, parcelné číslo 525, 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: Daniel Hulman, Martin Vaško, Miroslav Staráček 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:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

20. Plán kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda na 1. polrok 2019 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na  I. polrok 2019 bol 

zverejnený na informačnej tabuli obce Dobrá Voda a na webovej stránke obce Dobrá Voda dňa 

3.1.2019 a zvesený dňa 31.1.2019. Starosta obce René Blanárik dal slovo HK Dobrá Voda Ing. 



Duchoňovej. HK Dobrá Voda prečítala plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 a vyzvala 

poslancov na prípadné doplnenie plánu kontroly.  

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 33/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na I. polrok 2019. 

 

Za:        5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 Lukačovič, Novák 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5. 

 

21. Žiadosť HK Dobrá Voda o súhlas na činnosť 

 

HK Dobrá Voda Ing. Duchoňová Božena v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov žiada obecné zastupiteľstvo obce Dobrá Voda o súhlas na 

vykonávanie inej zárobkovej činnosti. Iný pracovný pomer HK Dobrá Voda je štátno-

zamestnanecký pomer ako kontrolór Najvyššieho kontrolného úradu SR od 01.05.2009. Medzi 

poslancami prebehla diskusia. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 34/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje žiadosť HK Dobrá Voda o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  2 Novák, Hulman 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5. 

 

22. Správa o kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda za rok 2018 

 

HK Dobrá Voda Ing. Duchoňová predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 tesne pred 

prerokovaním tohto bodu programu. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  



Tento bod programu sa presúva do nasledujúceho zastupiteľstva z dôvodu, že predmetné podklady 

nebolo možné si včas preštudovať. Správa tiež nebola prerokovaná s povinnou osobou, ktorou je 

starosta obce.  

 

23. Vzdanie sa funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že na obec bol doručený list o vzdaní sa funkcie 

riaditeľky ZŠ s MŠ Dobrá Voda Ing. Komárovej Martiny k 31.03.2018. Po konzultácii 

s Okresným úradom odborom školstva nám bolo doporučené poveriť zastupovaním niektorú 

z učiteliek a v dostatočnom predstihu zabezpečiť výberové konanie na riaditeľa/ku školy 

s nástupom už v novom školskom roku 2019/2020. 

 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 35/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Dobrá Voda k 31.03.2019. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

24. Uznesenia OZ 

 

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

Ružička. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 5.2.2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

25. Diskusia 

 

Oslavy Jána Hollého – uskutoční sa stretnutie ohľadom osláv aj s VÚC a ostatnými obcami, ktoré 

budú tiež organizovať oslavy (obec Madunice).  

 

Požiarna zbrojnica – stavebné práce stále pokračujú, financovanie momentálne prebieha z dotácie 

EÚ, ktoré boli získané v roku 2018.  

 

Karneval MŠ Dobrá Voda – starosta obce pozval všetkých prítomných na karneval, ktorý sa bude 

konať 10.2.2019, aby podporili MŠ Dobrá Voda. 

 

Obec podporuje a spoluorganizuje stolnotenisový turnaj pre deti a žiakov, ktorý organizačne 

zastrešuje p. Bednárik. 



 

Fašiangy – 16.2.2019 – pán poslanec Vaško pozval všetkých prítomných na kultúrne vyžitie 

a zábavu. 

 

MŠ Dobrá Voda -  objavili sa problémy so zatekaním strechy, ktoré treba riešiť v najbližšom 

období. Starosta zabezpečí obhliadku strechy a zabezpečí vypracovanie technického návrhu 

opravy a predpokladaného rozpočtu. 

 

Reštaurácia, ktorá je v prenájme od obce má problémy so zatekaním strechy, ktorá preteká vo 

veľkom rozsahu a bude zrejme potrebná rekonštrukcia strechy, komínu a bleskozvodu. Bude 

potrebné zabezpečiť obhliadku strechy a zabezpečí vypracovanie technického návrhu opravy 

a predpokladaného rozpočtu. 

 

Parkovanie na námestí – pred reštauráciou je problém s parkovaním, pretože chýba značenie. 

Prípadne vyriešiť ešte parkovanie formou spevnených plôch popri ceste pri prístavbe KD. 

 

V časti obce Dolina si niektorí majitelia pozemkov prihradili obecný pozemok kameňmi a tým sa 

zúžil priestor pre autá a tiež tam nie je vyriešený chodník pre chodcov, ktorý by mohol byť 

vyriešený na spomínaných obecných pozemkoch. 

 

 

26. Záver 

 

Prijatím uznesení bol program  ustanovujúceho 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, 5. február 2019                                         _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


