
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 16.9.2021 o 17.30 hod. 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Dobrá Voda 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

 

Prítomní: 

René Blanárik - starosta obce 

 

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

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

 

Ospravedlnení:  ---------------- 

 

Hostia:   Marta Kopálová, Beáta Hrašnová, Žaneta Lukačovičová 

 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda na 2. polrok 2021 

5. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 2683/3 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/18 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/19 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/17 a 494/180 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 343/7 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 494/174, 494/175 a 494/176 

11. Kúpa pozemku parc. „C“ č. 314/6, parc. „E“ č. 792/2 a č. 1498/1 

12. Zrušenie Uznesenia OZ č. 216/2021 a schválenie nového Uznesenia 

13. Rozpočtové opatrenie č. 6 Obec Dobrá Voda  

14. Rozpočtové opatrenie č. 7 Obec Dobrá Voda  

15. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2020 

16. Dodatok správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 

17. Uznesenia OZ 

18. Diskusia 

19. 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 Miroslava Lukačoviča a Daniela Hulmana. 

Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Vaška, členovia komisie Miroslav 

Staráček a Martin Ružička.  

Starosta obce navrhol doplniť program o bod – „Prerokovanie oddelenia časti spoločnej 

nehnuteľnosti v časti Podmariáš - parc. č. 1834/1“ ako bod č. 17  a ostatné body následne posunúť. 

Všetci poslanci so zmenou súhlasili. 

 

Zmenený program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice, voľba 

návrhovej komisie a mandátovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ  Dobrá Voda  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda na 2. polrok 2021 

5. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 2683/3 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/18 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/19 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/17 a 494/180 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 343/7 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 494/174, 494/175 a 494/176 

11. Kúpa pozemku parc. „C“ č. 314/6, parc. „E“ č. 792/2 a č. 1498/1 

12. Zrušenie Uznesenia OZ č. 216/2021 a schválenie nového Uznesenia 

13. Rozpočtové opatrenie č. 6 Obec Dobrá Voda  

14. Rozpočtové opatrenie č. 7 Obec Dobrá Voda  

15. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2020 

16. Dodatok správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 

17. Prerokovanie oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti v časti Podmariáš - parc. č. 1834, 2421/2 

18. Uznesenia OZ 

19. Diskusia 

20. Záver. 

                                    

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

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

Uznesenie č. 226/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.9.2021 

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

Marta Kopálová 

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Vaško 

členovia  -   Miroslav Staráček a Martin Ružička 

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 16.06.2021 urobil Martin Vaško a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Dobrá Voda na 2. polrok 2021 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na  II. polrok 2021 bol 

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

09.06.2021 a zvesený dňa 25.6.2021. Starosta obce René Blanárik dal slovo HK Dobrá Voda Ing. 

Duchoňovej. HK Dobrá Voda prečítala plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021 a vyzvala 

poslancov na prípadné doplnenie plánu kontroly.  

 

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

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

 

Uznesenie č. 227/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode  

 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dobrá Voda na II. polrok 2021. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

5. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 2683/3 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce, 

časť parcely č. 2683/3  vo výmere cca 3000 m2 od Trnavského samosprávneho kraja so sídlom 

Starohájska 10, 917 01 Trnava za účelom vysporiadania vlastníctva pozemku z dôvodu, že na 

pozemku bude možné vo vonkajších priestoroch vytvoriť pre klientov bezpečné a špecificky 

prispôsobené prostredie k ich potrebám a zdravotnému stavu. Žiadosť bola doručená na Obec 

Dobrá Voda dňa 10.08.2021 pod číslom OCÚ DV-S2021/00289 R2021/1078. Starosta obce 

navrhol, aby bola žiadosť zobratá na vedomie. V prípade, že by sa poslanci rozhodli o odpredanie 

časti pozemku, oslovil by sa znalec, kvôli ohodnoteniu pozemku.  



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

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

Uznesenie č. 228/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 2683/3 od  Trnavského samosprávneho 

kraja so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava. 

 

Za:  7 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/18 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce,  

parcela č. 490/18  vo výmere 136 m2 od Evy Riškovej a Ing. Márie Beňačkovej Riškovej, obe 

bytom Dobrá Voda 201, 919 54 za účelom vysporiadania vlastníctva pozemku z dôvodu, že ho 

roky užívajú v domnení, že sú vlastníčkami. Parcela č. 490/18 vznikla z časti parcely č. 490/1 

a časti parcely č. 343/7 na základe Geometrického plánu č. 76/2021 vyhotoveného dňa 12.08.2021 

Ing. Fančovičom Jozefom a overenom dňa 24.08.2021 pod číslom G1:1178/2021. Žiadosť bola 

doručená na Obec Dobrá Voda dňa 30.08.2021 pod číslom OCÚ DV-S2021/00318 R2021/1156. 

Starosta obce navrhol, aby bola žiadosť zobratá na vedomie. V prípade, že by sa poslanci rozhodli 

o odpredanie časti pozemku, pripravil by sa Zámer z dôvodu osobitného zreteľa do nasledujúceho 

zastupiteľstva. 

 

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

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

Uznesenie č. 229/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie parcely č. 490/18 od  Evy Riškovej a Ing. Márie 

Beňačkovej Riškovej, bytom Dobrá Voda 201, 919 54. 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/19 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce,  

parcela č. 490/19  vo výmere 86 m2 od Jozefa Smutného a manželky Blanky Smutnej, obaja  

bytom Dobrá Voda 419, 919 54 za účelom vysporiadania vlastníctva pozemku z dôvodu, že ho 



roky užívajú v domnení, že sú vlastníkmi. Parcela č. 490/19 vznikla z časti parcely č. 490/1 a časti 

parcely č. 343/7 na základe Geometrického plánu č. 76/2021 vyhotoveného dňa 12.08.2021 Ing. 

Fančovičom Jozefom a overenom dňa 24.08.2021 pod číslom G1:1178/2021. Žiadosť bola 

doručená na Obec Dobrá Voda dňa 30.08.2021 pod číslom OCÚ DV-S2021/00317 R2021/1155. 

Starosta obce navrhol, aby bola žiadosť zobratá na vedomie. V prípade, že by sa poslanci rozhodli 

o odpredanie časti pozemku, pripravil by sa Zámer z dôvodu osobitného zreteľa do nasledujúceho 

zastupiteľstva. 

 

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

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

Uznesenie č. 230/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie parcely č. 490/19 od Jozefa Smutného a Blanky Smutnej, 

bytom Dobrá Voda 419, 919 54. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 490/17 a 494/180 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce,  

parcela č. 490/17  vo výmere 67 m2 a parcela č. 494/180 vo výmere 41 m2 od Milana Poláčeka 

a manželky Viery Poláčekovej, obaja  bytom Ulica M. Schneidera Trnavského 1999/20, 841 01 

Bratislava za účelom vysporiadania vlastníctva pozemku z dôvodu, že ho roky užívajú v domnení, 

že sú vlastníkmi. Parcela č. 490/17 vznikla z časti parcely č. 490/1 a parcela č. 494/180 vznikla 

z časti parcely č. 494/33 na základe Geometrického plánu č. 76/2021 vyhotoveného dňa 

12.08.2021 Ing. Fančovičom Jozefom a overenom dňa 24.08.2021 pod číslom G1:1178/2021. 

Žiadosť bola doručená na Obec Dobrá Voda dňa 30.08.2021 pod číslom OCÚ DV-S2021/00316 

R2021/1154. Starosta obce navrhol, aby bola žiadosť zobratá na vedomie. V prípade, že by sa 

poslanci rozhodli o odpredanie časti pozemku, pripravil by sa Zámer z dôvodu osobitného zreteľa 

do nasledujúceho zastupiteľstva. 

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

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

Uznesenie č. 231/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie parcely č. 490/17 a parcely č. 494/180 od Milana 

Poláčeka a Viery Poláčekovej, bytom  Ulica M. Schneidera Trnavského 1999/20, 841 01 

Bratislava. 

 

Za:        7 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 343/7 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce,  časť 

parcely č. 343/7  vo výmere 24 m2  od Stanislava Benedikoviča, bytom Dobrá Voda 200, 919 54 za 

účelom vysporiadania vlastníctva pozemku z dôvodu, že ho roky užíva v domnení, že je 

vlastníkom. Parcela č. 343/7 vznikla z časti parcely č.343/7 a to jej rozdelením na základe 

Geometrického plánu č. 76/2021 vyhotoveného dňa 12.08.2021 Ing. Fančovičom Jozefom 

a overenom dňa 24.08.2021 pod číslom G1:1178/2021. Žiadosť bola doručená na Obec Dobrá 

Voda dňa 30.08.2021 pod číslom OCÚ DV-S2021/00315 R2021/1153. Starosta obce navrhol, aby 

bola žiadosť zobratá na vedomie. V prípade, že by sa poslanci rozhodli o odpredanie časti 

pozemku, pripravil by sa Zámer z dôvodu osobitného zreteľa do nasledujúceho zastupiteľstva. 

 

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

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

Uznesenie č. 232/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie parcely č. 343/7 od Stanislava Benedikoviča, bytom 

Dobrá Voda 200, 919 54. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku obce Dobrá Voda - parc. č. 494/174, 494/175 a 494/176 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce,   

parcely č. 494/174  vo výmere 118 m2 , parcely č. 494/175  vo výmere 80 m2 a parcely č. 494/176  

vo výmere 6 m2   od Petra Danka, bytom Dobrá Voda 258, 919 54 a Henriety Rybárovej, bytom 

Petzwalova 50, 949 11 Nitra za účelom vysporiadania vlastníctva pozemku pod rodinným domom 

z dôvodu, že ho roky užívame v domnení, že sme vlastníkmi. Parcela č. 494/174, parcela č. 

494/175 a aj parcela č. 494/176 vznikli z parcely č. 494/33 na základe Geometrického plánu č. 

36/2021 vyhotoveného dňa 23.04.2021 Ing. Šulkom Petrom a overenom dňa 28.04.2021 pod 

číslom G1-537/2021. Žiadosť bola doručená na Obec Dobrá Voda dňa 3.09.2021 pod číslom OCÚ 

DV-S2021/00321 R2021/1166. Starosta obce navrhol, aby bola žiadosť zobratá na vedomie. 

V prípade, že by sa poslanci rozhodli o odpredanie časti pozemku, pripravil by sa Zámer z dôvodu 

osobitného zreteľa do nasledujúceho zastupiteľstva. 

 

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

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



Uznesenie č. 233/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie  žiadosť o odkúpenie parcely č. 494/174, č. 494/175 a č. 494/176 od Petra 

Danka, bytom Dobrá Voda 258, 919 54 a Henriety Rybárovej, bytom Petzwalova 50, 949 11 

Nitra. 

 

Za:        7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

11. Kúpa pozemku parc. „C“ č. 314/6, parc. „E“ č. 792/2 a č. 1498/1 

 

Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil poslancom možnosť odkúpenia pozemkov 

z LV 1989 a to parcely č „C“ č. 314/6, parc. „E“ č. 792/2 a č. 1498/1, ktoré sú vo vlastníctve 

Slovenskej republiky a v správe Okresného úradu Trnava. Obec má možnosť odkúpenia 

pozemkov za 1/10 z ceny znaleckého posudku. Jedná sa o parcelu registra „C“ č. 314/6 vo výmere 

840 m2 a parcely registra „E“ č. 792/2 vo výmere 144 m2 a č. 1498/1 vo výmere 1434 m2. 

 

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

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

Uznesenie č. 234/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) schvaľuje zámer kúpiť pozemky parcelu registra C parc. č. 314/6, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 840 m2, evidovanej na LV č. 1989, ďalej parcelu registra „E“ parc. č. 792/2 druh 

pozemku orná pôda o výmere 144 m2, evidovanej na LV č. 1989 a parcelu registra „E“ parc. č. 

1498/1 druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1434 m2, evidovanej na LV č. 1989 – 

vlastník Slovenská republika v správe Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

b) spôsob prevodu – kúpa pozemkov na verejnoprospešné účely obce. 

c) za týchto podmienok – 10% z celkovej hodnoty vypracovaného znaleckého posudku. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0  

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

12. Zrušenie Uznesenia OZ č. 216/2021 a schválenie nového Uznesenia 

 

OZ v Dobrej Vode  uznesením č. 216/2021 zo dňa 16.06.2021 schválilo predaj podielu 6/16 

pozemku k. ú. Dobrá Voda,  LV č. 1300,  parcela  334/1 parcela registra „C“ , zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 54 m2 za cenu 20,00 eur/m2  Dominikovi Vagovičovi, trvale bytom 



Cyprichova 68, 831 53 Bratislava v podiele 6/16 k celku je potrebné zrušenie pôvodného 

uznesenia a schválenie uznesenia v novom znení. 

 

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

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

Uznesenie č. 235/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

ruší uznesenie  č. 216/2021 v znení 

 

Uznesenie č. 216/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) schvaľuje predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 

Zb., §9a, ods. 8, písm. e), trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva,  k. 

ú. Dobrá Voda,  parcela č. 334/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  

v podiele 6/16 o výmere 20,25 m2 zapísaná na LV č. 515 v prospech nadobúdateľa: Dominika 

Vagoviča, rod. Vagoviča, nar. XXXXXX, bytom Cyprichova 68, 831 53 Bratislava do 

výhradného vlastníctva za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2, t.j. 405,00 EUR (slovom štyristopäť eur).  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 

334/1 v katastrálnom území Dobrá Voda, tak aby právny stav bol odrazom stavu skutkového 

a teda, aby zodpovedal skutočnému užívaniu nehnuteľnosti. 

b) určuje  dodržať postup pri predaji v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 

 

Za:  6 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

Uznesenie č. 236/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) schvaľuje predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 

Zb., §9a, ods. 8, písm. e), trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva,  k. 

ú. Dobrá Voda,  parcela č. 334/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  

v celkovej výmere 54 m2 zapísaná na LV č. 515 v podiele 6/16 v prospech nadobúdateľa: 

Dominika Vagoviča, rod. Vagoviča, nar. XXXXXX, bytom Cyprichova 68, 831 53 Bratislava do 

výhradného vlastníctva za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2, t.j. 405,00 EUR (slovom štyristopäť eur).  

 



Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 

334/1 v katastrálnom území Dobrá Voda, tak aby právny stav bol odrazom stavu skutkového 

a teda, aby zodpovedal skutočnému užívaniu nehnuteľnosti. 

 

b) určuje  dodržať postup pri predaji v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 

 

Za:  7 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

13. Rozpočtové opatrenie č. 6 Obec Dobrá Voda  

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 sa týka finančných prostriedkov účelovo určených na matriku, 

štátne sociálne dávky, stavebnú činnosť, sčítanie obyvateľov a dotácie pre DPO. Účtovníčka obce 

Beáta Hrašnová vysvetlila dôvody úpravy 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. 237/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2021 Obec Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet 

Obce Dobrá Voda na rok 2021 podľa predloženého návrhu na rok 2021. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

14. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 Obec Dobrá Voda   

 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 sa týka presunu rozpočtu vo výdavkovej časti. V rámci 

kompetencie starostu obce boli urobené presuny vo výdavkovej časti podľa potreby ich čerpania. 

Výdavky v rámci rozpočtu obce sa nezvyšujú. Účtovníčka obce Beáta Hrašnová vysvetlila dôvody 

úpravy 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. 238/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 



berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2021 Obec Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet 

Obce Dobrá Voda na rok 2021 podľa predloženého návrhu na rok 2021. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

15. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2020 

 

Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil a prečítal poslancom správy z auditu 

z priebežnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. Pani Hrašnová, účtovníčka obce 

Dobrá Voda oboznámila prítomných o podrobnejších detailoch k vykonanému auditu účtovnej 

závierky za rok 2020. HK Dobrá Voda Božena Duchoňová sa tiež vyjadrila k správam. Kópie 

správ nezávislého audítora sú prílohou zápisnice OZ zo 16.09.2021. Prebehla diskusia medzi 

poslancami. 

 

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

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

Uznesenie č. 239/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie: 

1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Dobrá Voda, ktorá obsahuje súvahu  

    k 31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky. 

2. Správu nezávislého audítora z konsolidovanej účtovnej závierky obce Dobrá Voda, ktorá  

    obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2020, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok  

    končiaci k uvedenému dátumu a poznámky konsolidovanej účtovnej závierky. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

16. Dodatok správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2020 

 

Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil a prečítal poslancom Dodatok správy 

nezávislého audítora z auditu z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. Pani Hrašnová, 

účtovníčka obce Dobrá Voda oboznámila prítomných o podrobnejších detailoch. HK Dobrá Voda 

Božena Duchoňová sa tiež vyjadrila k dodatku. Kópie Dodatku nezávislého audítora tvorí prílohu 

zápisnice OZ zo 16.09.2021. Prebehla diskusia medzi poslancami. 

 



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

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

Uznesenie č. 240/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie Dodatok správy nezávislého audítora k účtovnej závierke a ku konsolidovanej 

účtovnej závierke. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

 

17. Prerokovanie oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti v časti Podmariáš - parc. č. 

1834, 2421/2 

Starosta obce oboznámil prítomných o potrebe prerokovania oddelenia časti spoločnej 

nehnuteľnosti od zástupcov chatárov v chatovej oblasti Podmariáš Dobrá Voda – parc. č. 1834, 

2421/2. Dňa 16.09.2021 sa uskutočnilo stretnutie s pracovníkom SPF, ktorý ozrejmil niektoré 

sporné postupy. Starosta obce vysvetlil účel a podrobnosti odčlenenia pozemkov. Medzi 

poslancami vznikla diskusia. 

  

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

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

Uznesenie č. 241/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

súhlasí  s odčlenením časti spoločnej nehnuteľnosti v časti Podmariáš – parcela registra „E“ 

parc. č. 1834, 2421/2. 

 

 

Za:  6 

Proti:  1 Vaško 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6. 

 

18. Uznesenia OZ 

 

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

Vaško. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 16.9.2021 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

 

 



19. Diskusia 

 

Starosta obce poďakoval poslankyni p. Michaličkovej za ochotu pri spolupráci s rozbehnutím 

školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Dobrá Voda. 

Starosta obce poďakoval p. poslancovi Vaškovi za zabezpečenie kultúrneho programu počas 

hodov 2021 a aj športového programu. Poďakoval tiež všetkým účinkujúcim FS Prvosienka ako aj 

všetkým, ktorý pomáhali zo ŠK Dobrá Voda.  

Starosta obce poďakoval DHZ Dobrá Voda, ktorí promptne zasahovali pri poslednom požiari 

v obci a tým uchránili majetok občanov, rovnako poďakoval aj za ostatné zásahy DHZ v rámci 

obce. 

P. poslanec Vaško informoval, že v kostole momentálne prebehla 1. etapa rekonštrukcie, kde sa 

vykonala výmena schodiska. V 2. etape sa bude rekonštruovať elektroinštalácia a výmena 

elektromotorov a v 3. etape renovácia a zfunkčnenie hodín.  Poďakoval za ochotu pri pomoci 

počas rekonštrukcie pracovníkom OcÚ. 

P. poslanec Staráček poďakoval všetkým zúčastneným, ktorí pomohli pri organizácii hodov 2021. 

P. poslanec Ružička poďakoval p. Miklášovi Michalovi a p. Ružičkovi Ľubošovi za organizáciu 

futbalového zápasu pre detičky počas hodov 2021, ktorý mal obrovský úspech. 

P. poslanec Staráček sa informoval akým spôsobom sa bude detské ihrisko v parku Hlávka 

rekonštruovať, pretože niektoré súčasti sú poškodené. 

P. starosta berie na vedomie a po obhliadke bude zabezpečená oprava. 

  

20. 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, 16. september 2021                                          

 

                 _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


