
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 9.12.2019 o 17.00 hod. 

 v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní: 

 

René Blanárik - starosta obce 

 

Daniel Hulman, Martin Ružička, Miroslav Staráček, Lívia Michaličková, Martin Vaško, Miroslav 

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

 

Ospravedlnení: Marián Novák 

 

Hostia:  Mgr. Marta Kopálová, Beáta Hrašnová, Ondruška Jozef, Martin Slezák 

 

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 VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda 

5. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce – Poľovnícke združenie ZUPP, ŠK Dobrá Voda, OZ AWK 

Dobrá Voda, OZ RENOVA, OZ FS Prvosienka 

6. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2020 - 2023 

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 Obec Dobrá Voda 

8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 ZŠ s MŠ Dobrá Voda 

9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2  - 9 BJ Dobrá Voda 405 

10. Zámer prenájmu bytu č. 4 - 9 BJ Dobrá Voda 405   

11. Uznesenia OZ 

12. Diskusia 

13. 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 Martina Vaška, členovia komisie Miroslav 

Lukačovič a Daniel Hulman.  

 

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

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

Uznesenie č. 82/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.12.2019 

2. určuje overovateľov zápisnice  - Miroslava Staráčka a Daniela Hulmana  a  zapisovateľku 

Martu Kopálovú 

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Vaško 

členovia  -   Miroslav Lukačovič a Daniel Hulman 

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 21.11.2019 urobil Martin Vaško a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

4. Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č. 3/2019 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda 

bol zverejnený od 21.11.2019 na ploche informačnej tabule a tiež aj na webovom sídle obce Dobrá 

Voda. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky od občanov. Pracovníčka obce p. 



Kopálová vysvetlila poslancom OZ, že v rámci zmien prišlo k úprave, kde sa namiesto sadzby 

musí upraviť %, pretože sadzba je upravená zákonom.  

 

Po krátkej diskusii starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška o 

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

poslanci.  

 

Uznesenie č. 83/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 3/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Dobrá Voda. 

 

Za:  6 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

5. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce – Poľovnícke združenie ZUPP, ŠK Dobrá Voda, OZ 

AWK Dobrá Voda, OZ RENOVA, OZ FS Prvosienka 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na 

rok 2020 od Poľovníckeho združenia ZUPP vo výške 500 €, ŠK Dobrá Voda vo výške 3000 €, OZ 

AWK Dobrá Voda vo výške 1700 € a 500 €, OZ RENOVA vo výške 1000 €, OZ FS Prvosienka  

Dobrá Voda vo výške 3000 €. Starosta obce prečítal všetky žiadosti poslancom OZ. Poslanci sa 

vyjadrili ku každej zo žiadostí.  

18:03 hod. na OZ sa dostavil Marián Novák – poslanec OZ. 

P. Ondruška by rád pripomenul, v akom stave je telocvičňa, pretože tam chodia trénovať, 

v katastrofálnom stave sú parkety, ktoré sú vyduté a tiež steny sú plesnivé a to z dôvodu, že sa 

v priestoroch nekúri. Tiež sa vyjadril aj k žiadosti o dotáciu, na čo ju využívajú v budúcom roku, 

čo všetko dosiahli v tomto roku, tiež informoval poslancov, že sa venujú aj mládeži, ktorí tiež 

reprezentujú obec v 8 lige. Pán poslanec Ružička žiada o obhliadku telocvične v priebehu mesiaca 

január. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili. 

 

18:36 hod. na OZ sa dostavil p. Slezák Martin. 

18:50 hod. p. Ondruška odišiel z OZ. 

Pán Slezák predniesol poslancom svoju požiadavku ohľadom dotácie, priniesol podklady a fotky, 

aké aktivity občianskej združenie vykonalo v priebehu roku 2019 a aké aktivity chcú robiť 

v priebehu roku 2020.   



19:08 hod. p. Slezák odišiel z OZ. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina 

Vaška o predloženie návrhu uznesenia a následne poslancov OZ vyzval na hlasovanie. Hlasovali 7 

poslanci.  

 

Uznesenie č. 84/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

berie na vedomie  žiadosti  o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 od Poľovníckeho združenia 

ZUPP, ŠK Dobrá Voda, OZ AWK Dobrá Voda, OZ RENOVA, OZ FS Prvosienka. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

6. Návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2020 - 2023 

 

Starosta obce skonštatoval, že  návrh rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2020 - 2022 bol 

prerokovaný  na pracovnom stretnutí s poslancami OZ dňa 21.11.2019. Starosta obce sa vyjadril 

k niektorým položkám rozpočtu, ktoré sa najväčšou mierou menia v rozpočte. Starosta obce 

vyzval prítomných k diskusii. 

K návrhu rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2020 – 2022 sa vyjadrila aj HK obce p. Duchoňová, 

ktorá doložila na OZ odborné stanovisko, ktoré prečítala a odporúča schváliť návrh rozpočtu obce 

Dobrá Voda na rok 2020 a zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022. 

K návrhu rozpočtu obce Dobrá Voda na rok 2020 – 2022 sa vyjadrila aj účtovníčka obce p. 

Hrašnová, ktorá vysvetlila poslancom navýšenia, prípadne zníženia položiek v rozpočte oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. 

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Vaška  o predloženie návrhu 

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

 

Uznesenie č. 85/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 
a) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022 bez programovej 

štruktúry  

b) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Dobrá Voda na rok 2020 

c) berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu Obce Dobrá Voda na roky 2021, 2022 

d) berie na vedomie stanovisko HK Dobrá Voda  

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov  7. 



7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 Obec Dobrá Voda 

 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2019 Obce Dobrá Voda bude podľa skutočného plnenia príjmov 

a čerpania výdavkov k 31.12.2019. Účtovníčka obce Dobrá Voda Beáta Hrašnová vysvetlila 

dôvody úprav rozpočtu. Prebehla krátka diskusia. K danému bodu sa vyjadrili poslanci, ako aj 

hlavný kontrolór obce Ing. Božena Duchoňová.  

 

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

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

  

Uznesenie č. 86/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2019 Obec Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce 

Dobrá Voda na rok 2019 podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2019. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 Základná škola s materskou školou  Dobrá Voda   

 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2019  ZŠ s MŠ Dobrá Voda bude podľa skutočného plnenia 

príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2019. Návrh predložil poslancom OZ René Blanárik. 

Prebehla krátka diskusia. K danému bodu sa vyjadrili poslanci, ako aj hlavný kontrolór obce Ing. 

Božena Duchoňová. 

 

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

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

 

Uznesenie č. 87/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019 ZŠ s MŠ Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet  ZŠ 

s MŠ Dobrá Voda na rok 2019 podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov 

k 31.12.2019. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

 



9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2  - 9 BJ Dobrá Voda 405 

 

Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil poslancom žiadosť od Andrei Bednárikovej 

o prenájom 2-izbového bytu 2 v 9 B.J. Dobrá Voda 405, ktorý je voľný k 01.01.2020. Žiadosť 

bola doručená na Obec Dobrá Voda dňa 06.12.2019 pod registratúrnym číslom R2019/1098, 

ktorou žiadateľka žiada o nájom bytu od 01.02.2020. K žiadosti boli doložené aj všetky  potrebné 

doklady o príjme a tiež podľa platného VZN č. 1/2014. Žiadateľka spĺňa potrebné podmienky na 

pridelenie bytu. Starosta navrhol poslancom schváliť pridelenie nájomného bytu. 

  

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

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

 

Uznesenie č. 88/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2 v 9 bytovej jednotke  Dobrá  Voda 

405 od Andrei Bednárikovej, bytom Dolné Dubové 241, 919 52 

b) schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 2 v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 405, Andrei 

Bednárikovej, bytom Dolné Dubové 241, 919 52 od 01.02.2020 do 31.01.2023. 

 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

10. Zámer prenájmu bytu č. 4 - 9 BJ Dobrá Voda 405   

 

Starosta navrhol poslancom schváliť zámer na byt č. 4 v 9 B.J.  Dobrá Voda 405, ktorý bude 

voľný k 01.02.2020 s možnosťou opakovania zámeru v roku 2020 v prípade, že nepríde žiadna 

žiadosť. Ide o trojizbový byt, kde nájomníci podali žiadosť o ukončenie nájmu z dôvodu 

sťahovania sa do rodinného domu. 

 

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

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

 

Uznesenie č. 89/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

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

„Zákon o majetku obcí“) – Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda: 

Prenájom trojizbového bytu č. 4, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, 

v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 80 m
2
, zapísaný v katastri 

nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá 



Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na LV č. 1300. Byt je voľný k 01. 02. 

2020. 

Výška nájomného je stanovená na sumu 165,06 eur/mesiac. Spolu s nájomným sa uhrádzajú 

zálohové platby za poskytnuté služby (vodné, stočné a elektrická energia spoločných priestorov) 

súvisiace s užívaním bytu, ktoré sú predmetom vyúčtovania podľa skutočných nákladov. Mesačná 

zálohová platba predstavuje sumu 3,00 eur/mesiac/1 osoba za vodu a stočné a 1,50 eur/mesiac/byt 

elektrická energia v spoločných priestoroch. 

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na obecnom úrade Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 

121, v úradných hodinách obecného úradu, alebo na telefónnych číslach 033/5575004, 

0905739465. 

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Obec Dobrá Voda, 919 54  Dobrá Voda 121, resp. odovzdať 

osobne v lehote do 08. 01. 2020 do 12.00 hod. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti 

v zmysle VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014. 

Postup pri prideľovaní bytu sa uskutoční v zmysle platného VZN Obce Dobrá Voda č. 1/2014. 

Obec Dobrá Voda si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 

 

Za:        7  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

11. Uznesenia OZ 

 

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

Vaško. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 9.12.2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

12. Diskusia 

 

Starosta obce informoval  poslancov OZ ohľadom možností darovať finančné prostriedky pre obce 

a mestá, ktoré zasiahli tragické udalosti. Starosta obce zašle poslancom mail s podrobnými 

informáciami. 

 

Pán poslanec Ružička sa spýtal na situáciu ohľadom pani Čelkovej. Pán starosta informoval 

poslancov, že deti zostávajú u otca a sú prihlásené do školy v Novom meste nad Váhom.  

 

Pán starosta pozval poslancov na pripravovanú akciu „Vianočné trhy“ v KD Dobrá Voda dňa 

15.12.2019. 

 

Pán poslanec Lukačovič žiada o osadenie zrkadla na križovatke Pusté a tiež pri kostole smerom na 

Podmariáš. Ide o úseky, ktoré sú nebezpečné a je potrebná vyššia bezpečnosť. 

 

13. 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, 09. decembra 2019                                          

 

 

 

 

 

                _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


