
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 11.06.2019 o 18.00 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:   Monika Bednáriková, Beáta Hrašnová 

 

 

Program zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ  Dobrá Voda  

4. Schválenie záverečného účtu obce Dobrá Voda za rok 2018 

5. Stanovisko HK Dobrá Voda k záverečnému účtu obce Dobrá Voda za rok 2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Obec Dobrá Voda 

7. Odsúhlasenie finančnej spoluúčasti k žiadosti o poskytnutí dotácie na prestavbu 

a nadstavbu požiarnej zbrojnice Dobrá Voda na rok 2019 

8. Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2019/2020  – Základná škola s materskou 

školou Dobrá Voda  

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

10. Ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy č. 64/2017 zo dňa 24.11.2017 

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 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 Martina Ružičku a Daniela Hulmana. 

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

Lukačovič a Marián Novák. Starosta obce a aj poslanci navrhli vymeniť  bod 5 Stanovisko HK 

Dobrá Voda k záverečnému účtu obce Dobrá Voda za rok 2018 za bod 4 Schválenie záverečného 

účtu obce Dobrá Voda za rok 2018. Ostatní poslanci so zmenou súhlasili. 

 

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. Stanovisko HK Dobrá Voda k záverečnému účtu obce Dobrá Voda za rok 2018 

5. Schválenie záverečného účtu obce Dobrá Voda za rok 2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Obec Dobrá Voda 

7. Odsúhlasenie finančnej spoluúčasti k žiadosti o poskytnutí dotácie na prestavbu 

a nadstavbu požiarnej zbrojnice Dobrá Voda na rok 2019 

8. Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2019/2020  – Základná škola 

s materskou školou Dobrá Voda  

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

10. Ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy č. 64/2017 zo dňa 24.11.2017 

11. Uznesenia OZ 

12. Diskusia 

13. 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. 41/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.6.2019 

2. určuje overovateľov zápisnice  - Martina Ružičku a Daniela Hulmana, zapisovateľku Martu 

Kopálovú 

3. volí návrhovú komisiu v zložení  

predseda  -  Martin Vaško 

členovia  -   Miroslav Lukačovič a Marián Novák 

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 28.3.2019 urobil Martin Vaško a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

4. Stanovisko HK Dobrá Voda k záverečnému účtu obce Dobrá Voda za rok 2018 

 

Hlavná kontrolórka obce Dobrá Voda predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Dobrá 

Voda za rok 2018. 

 

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

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

Uznesenie č. 42/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

berie na vedomie stanovisko HK Dobrá Voda k Záverečnému účtu obce Dobrá Voda  za rok 

2018. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

  

 

5. Schválenie záverečného účtu obce Dobrá Voda za rok 2018 

 

Starosta obce Dobrá Voda René Blanárik predložil Záverečný účet Obce Dobrá Voda za rok 2018 

(Návrh), ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 17.05.2019 a zvesený dňa 11.06.2019.  

K uvedenému  návrhu, ktorý poslanci dostali ako pracovný materiál a tvorí prílohu tejto zápisnice,  

nemali poslanci žiadne  pripomienky. Účtovníčka obce Dobrá Voda Beáta Hrašnová ozrejmila 

poslancom ešte niektoré položky záverečného účtu obce za rok 2018.  

 



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

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

Uznesenie č. 43/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) berie na vedomie Stanovisko k Záverečnému účtu obce Dobrá Voda  za rok 2018 

b) schvaľuje Záverečný účet Obce Dobrá Voda a celoročné hospodárenie bez výhrad 

c) schvaľuje použitie prebytku ročného hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

29 732,69 €. 

 

Za:  7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7. 

  

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Obec Dobrá Voda 

 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2019 Obce Dobrá Voda bol súčasťou predloženého materiálu 

k zasadnutiu OZ. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Obce Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet 

Obce Dobrá Voda na rok 2019 v zmysle § 14, ods. 1. a 2. Zákona 583/2018 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách predložil poslancom OZ René Blanárik. Účtovníčka obce Dobrá Voda Beáta Hrašnová 

prešla každú položku rozpočtu a vysvetlila dôvod úpravy. 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. 44/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Obec Dobrá Voda, ktorým sa upravuje rozpočet Obce 

Dobrá Voda na rok 2019. 
 

Za:   7  

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 7. 

 

7. Odsúhlasenie finančnej spoluúčasti k žiadosti o poskytnutí dotácie na prestavbu 

a nadstavbu požiarnej zbrojnice Dobrá Voda na rok 2019 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ Dobrá Voda a prítomných o vydaní výzvy na predloženie 

žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR – Výzva podľa § 2 písm. c) bodov 1 až 3 



zákona č. 526/2010 Z.z. (ochrana pred požiarmi), na prestavbu a nadstavbu požiarnej zbrojnice 

Dobrá Voda. Výzvy sa predkladajú do 21. júna 2019. Podmienkou podania žiadosti je aj výpis 

z uznesenia zastupiteľstva obce o súhlase s výškou spoluúčasti uvedenou v žiadosti, čo prestavuje 

minimálne 5 %  z celkových výdavkov poskytnutých ministerstvom. Následne vyzval poslancov 

k diskusii. 

 

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

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

 

Uznesenie č. 45/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje a súhlasí s výškou spoluúčasti minimálne 5 % z celkových výdavkov poskytnutých 

ministerstvom uvedenou v žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva vnútra SR – Výzva podľa § 

2 písm. c) bodov 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z.z. (ochrana pred požiarmi), na prestavbu 

a nadstavbu požiarnej zbrojnice Dobrá Voda. Výzvy sa predkladajú do 21. júna 2019. 

 

Za:   7  

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 7. 

 

8. Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2019/2020  – Základná škola 

s materskou školou Dobrá Voda  

 

Poverená riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda Ružičková Ľubomíra 

predniesla Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2019/2020. Po krátkej diskusii, 

kedy na otázky poslancov odpovedal starosta obce, požiadal starosta obce predsedu návrhovej 

komisie Martina Vaška o predloženie návrhu uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na 

hlasovanie. Hlasovali 7 poslanci.  

  

Uznesenie č. 46/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

1. schvaľuje organizáciu vyučovania v školskom roku 2019/2020 podľa predloženého návrhu 

2. udeľuje výnimku na vyučovanie v ročníkoch 5.,7., 8. a 9. v samostatných triedach 

3. schvaľuje vyučovanie v ročníkoch 1. a 4. ročník, 2. a 3. ročník v spojených  triedach. 

 

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. 7 -  9 BJ Dobrá Voda 405 

 

Mgr. Lenka Kostolanská Adamčíková bytom  919 54 Dobrá Voda 405 a Adamčík Marek, bytom 

Ulica Gen. Goliána 39, 917 02 Trnava dňa 07.06.2019 pod podacím číslom OCÚ DV-

S2019/00177, R2019/0554 požiadali o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 7 nachádzajúci sa v 9 

bytovej jednotke Dobrá Voda 405.  Mgr. Lenka Kostolanská Adamčíková a Marek Adamčík 

spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

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

 

 

Uznesenie č. 47/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

a) berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 7 v 9 bytovej jednotke  Dobrá      

    Voda 405 od Mgr. Lenky Kostolanskej Adamčíkovej bytom  919 54 Dobrá Voda 405   

    a Adamčíka Mareka, bytom Ulica Gen. Goliána 39, 917 02 Trnava  

b) schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 7 v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 405, Mgr.  

    Lenke Kostolanskej Adamčíkovej a Marekovi Adamčíkovi od 1.9.2019 do 31.8.2022. 

 

Za:             7 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 7.  

 

 

10. Ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy č. 64/2017 zo dňa 24.11.2017 

 

Starosta obce informoval poslancov o hrubom porušení článku VII. ods. 3 Zmluvy č. 64/2017 zo 

dňa 24.11.2017 o nájme bytu č. 2 v 9 bytovej jednotke Dobrá Voda 405, kde je nájomníčkou p. 

Emília Čelková. Pani Čelkovú Obec Dobrá Voda viac krát upozorňovala na nedodržanie 

zmluvných podmienok a tiež jej aj bola zaslaná Výzva a Upomienka s lehotou na úhradu 

nedoplatkov. Zo strany nájomcu neprišlo k úhrade nedoplatkov a preto je potrebné pristúpiť zo 

strany prenajímateľa, t.j. obce Dobrá Voda k vypovedaniu Zmluvy č. 64/2017 zo dňa 24.11.2017. 

Výpovedná lehota bude plynúť od 01.07.2019 po dobu 3 mesiacov, t.j. do 30.09.2019. 

 

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

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 48/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode 

 

schvaľuje ukončenie Zmluvy č. 64/2017 zo dňa 24.11.2017 o nájme bytu č. 2 v 9 bytovej 

jednotke Dobrá Voda 405. Výpovedná lehota bude plynúť od 01.07.2019 po dobu 3 mesiacov, t.j. 

do 30.09.2019. 

 

 

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 11.06.2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.   

 

 

12. Diskusia 

 

Starosta obce znovu otvoril tému URBÁR z dôvodu blížiaceho sa valného zhromaždenia. Starosta 

obce žiadal o vyjadrenie poslancov k otázke nájmu, respektíve predaju pozemkov pri chatách pod 

Mariášom. Prebehla diskusia medzi poslancami a HK Dobrá Voda. 

Starosta obce informoval poslancov, že obec chce zapísať stavbu „Prístavba KD“ na list 

vlastníctva a z tohto dôvodu je potrebné dať vypracovať nový geometrický plán. 

PIJH – táto stavba je kultúrna pamiatka a majetok obce Dobrá Voda, no stavba  nie je zapísaná na 

liste vlastníctva a taktiež stojí na cudzom pozemku. Pozemok je vo vlastníctve cirkvi a preto ich 

obec oslovila s nájmom pozemku, prípadne odkúpením pozemku. Bude potrebné vypracovať aj 

nový geometrický plán. 

HK Dobrá Voda sa informovala u starostu obce ohľadom prevodu majetku z KOVO Dobrá 

Voda na Obec Dobrá Voda. Starosta obce vysvetlil poslancom a HK Dobrá Voda, aký 

postup je potrebné zvoliť a čo všetko je potrebné doložiť. 

 

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, 11. júna 2019                                         _______________ 

René Blanárik        

   starosta obce 


