Obec Dobrá Voda – obecné zastupiteľstvo, 919 54 Dobrá Voda 121
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode,
ktoré sa konalo dňa 22.10.2020 o 16.30 hod.
v KD Dobrá Voda
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
Prítomní:
René Blanárik - starosta obce
Daniel Hulman, Miroslav Staráček, Martin Ružička, Martin Vaško, Marián Novák, - poslanci OZ
Dobrá Voda, Božena Duchoňová - HK Dobrá Voda
Ospravedlnení: Lívia Michaličková, Miroslav Lukačovič
Hostia: Mgr. Marta Kopálová,
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 bezúročnej návratnej výpomoci pre obec
5. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
6. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – pozemok, parc. č. 1726/1
7. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – budova „obrobňa“, parc. č. 1391/ 3
8. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – vonkajšie priestory, parc. č. 1391/ 1
9. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – budova „reštaurácia“, parc. č. 527/1 a
zastavané plochy a nádvoria – terasa, parc. č. 527/2
10. Uznesenia OZ
11. Rôzne
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Dobrá Voda otvoril a viedol René Blanárik –
starosta obce. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ, čím je OZ
uznášania schopné.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie

René Blanárik určil za zapisovateľku zápisnice Martu Kopálovú a za overovateľov zápisnice
navrhol Martina Ružičku a Martina Vaška.
Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol Martina Ružičku, členovia komisie Daniel
Hulman a Marián Novák.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 152/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
1. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2020
2. určuje overovateľov zápisnice - Martina Ružičku a Martina Vaška a zapisovateľku Martu
Kopálovú
3. volí návrhovú komisiu v zložení
predseda - Martin Ružička
členovia - Daniel Hulman 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:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Dobrá Voda
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Dobrá Voda dňa 26.08.2020 urobil Martin Ružička a
skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Schválenie bezúročnej návratnej výpomoci pre obec
Starosta obce René Blanárik informoval poslancov v nadväznosti aj na predchádzajúce stretnutie na
možnosť získať návratnú finančnú výpomoc v dôsledku výrazného poklesu výberu dane z príjmov
fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12.
augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej
samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná finančná výpomoc (ďalej len
„NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky
výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa nasledujúcich podmienok:
a) Suma NFV - maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa
prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov
FO v roku 2020 je obec Dobrá Voda vo výške: 14 832,00 EUR.

b) Účel - na výkon samosprávnych pôsobností. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na
kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
c) Predloženie žiadosti o NFV - v termíne do 31. októbra 2020
d) Časové obdobie na použitie NFV - poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31.
decembra 2020.
e) Forma poskytnutia NFV - zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej
samosprávy na základe jeho žiadosti; Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme
pre samosprávu prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk.
f) Odklad splátok - z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou
ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024.
g) Doba splácania - ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka
v roku 2027.
h) Štátna pomoc - poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania
istiny dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi
členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť NFV v plnom rozsahu výlučne
na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, prípadne so
sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc
uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01)
i) Právne prekážky na prijatie NFV - obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlžník“) zodpovedá za
to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby
dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka
neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok
návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných
dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z
Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného
predpisu.
j) - NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.
- NFV nemožno poskytnúť obci v ozdravnom režime alebo nútenej správe.
k) Spôsob doručovania korešpondencie - v listinnej (papierovej) podobe alebo elektronicky
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy https://www.slovensko.sk/sk/titulnastranka.
l) Odpustenie splácania NFV - odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré
je dlžník povinný splácať veriteľovi, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej
republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených parametrov obec spĺňa všetky vládou stanovené podmienky.
K danému bodu programu doložila aj HK Dobrá Voda Ing. Duchoňová svoje stanovisko, ktoré tvorí
prílohu Zápisnice z OZ. Stanovisko bolo zaslané aj všetkým poslancom OZ. Medzi poslancami
vznikla diskusia, záverom, ktorej je prijatie návratnej výpomoci od štátu.

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 153/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
schvaľuje čerpanie Návratnej finančnej výpomoci vo výške výpadku dane z príjmov
fyzických osôb za rok 2020 v sume 14 832,00 Eur.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
1 Vaško
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
5. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o predĺženie nájomnej zmluvy 92/2015, ktorou
obec prenajíma pozemok č. 1726/1 vo výmere 2000 m2 p. Jozefovi Švecovi, Dobrá Voda 374,
919 54, za účelom obhospodarovania ovocného sadu a skrášľovania okolitej prírody. Žiadosť bola
doručená na Obec Dobrá Voda dňa 23.09.2020 pod číslom OCÚ DV-S2020/00280 R2020/0960
a následne doplnená dňa 21.10.2020 pod číslom OCÚ DV-S2020/00280 R2020/1082. Starosta
navrhol, aby poslanci žiadosť zobrali na vedomie a k uvedenému prenájmu bol urobený zámer na
prenájom, kde poslanci schvália presné podmienky a minimálnu cenu za prenájom. Zámer
prenájmu bude ďalší bod programu.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 154/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode
berie na vedomie žiadosť o prenájom časti pozemku parc. č. 1726/1
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
6. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – pozemok, parc. č. 1726/1

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Dobrá Voda, ponúkli
na prenájom obchodnou verejnou súťažou na základe predchádzajúcej žiadosti. Jedná sa o časť
pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1726/1 vo výmere 2000 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedený na LV č. 1300.
Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu
nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.
Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov.
Starosta navrhol za členov komisie – Miroslava Staráčka, Martina Ružičku a Líviu Michaličkovú.
Ako tajomníka tejto komisie, ktorý zabezpečí obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a
administratívnej stránke poslanci navrhli starostu obce René Blanárika.
Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške nájmu a dobe nájmu. Medzi poslancami vznikla
diskusia. Dohodli sa, že sa v nájme bude pokračovať za doterajších podmienok no s vyššou cenou.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 155/2020
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 – pozemok, časť
parcely č. 1726/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 2000 m2, na
dobu určitú 3 roky, 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 pozemku 20,00 €/rok,
- doba prenájmu 3 roky
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 06.11.2020 do 12:00 hod. v
zalepenej obálke s označením:
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU –
POZEMOK časť parc. č. 1726/1 – 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 .................... €/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 20.11.2020. Zmluva o nájme pozemku bude uzatvorená s
tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku – pozemok,
časť parcely číslo 1726/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za 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: Martin Ružička, Lívia Michaličková, 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.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
7. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – budova „obrobňa“, parc. č. 1391/ 3
Starosta obce René Blanárik oboznámil poslancov o tom, že končí nám nájom 30.11.2020
v budove „obrobňa“ v priestoroch priemyselného areálu na parcele č. 1391/3 na základe čoho je
potrebné zverejniť zámer prenájmu týchto priestorov formou verejnej obchodnej súťaže.
Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu
nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.
Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov.
Starosta navrhol za členov komisie – Miroslava Staráčka, Martina Ružičku a Líviu Michaličkovú.
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 31.12.2021, čo navrhol
poslancom schváliť uznesením OZ.
Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške nájmu a dobe nájmu. Medzi poslancami vznikla
diskusia. Dohodli sa, že sa o výške nájmu a dobe nájmu a ostatných podmienkach za akách nájom
bude pokračovať.

Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 156/2020
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
„obrobňa“, parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere 270
m2, na dobu určitú 3 roky, obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného
zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) s možnosťou prenájmu od
01.12.2020
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 3 roky.
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 06.11.2020 do 12:00 hod. v
zalepenej obálke s označením:
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU – BUDOVA
„OBROBŇA“, 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 20.11.2020. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude
uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku
– budova „obrobňa“, parc. číslo 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda za
1m²/rok.
Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka,
ktorá bola obci doručená ako prvá.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho
uchádzača.
Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými
pracovníkmi OcÚ Dobrá Voda - tel. 033/55 75004, 0917789773.
Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.
3. zriaďuje komisiu v zložení: Martin Ružička, Lívia Michaličková, 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 31.12.2021.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
1 Vaško
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 4.
8. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – vonkajšie priestory, parc. č. 1391/ 1
Starosta obce René Blanárik oboznámil poslancov o tom, že nám končí nájom 30.11.2020 na
vonkajšie priestory parcela č. 1391/1 vo výmere 100 m2 v priestoroch priemyselného areálu pri
budove „obrobňa“ na základe čoho je potrebné zverejniť zámer prenájmu týchto priestorov
formou verejnej obchodnej súťaže.
Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu
nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.
Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov.
Starosta navrhol za členov komisie – Miroslava Staráčka, Martina Ružičku a Líviu Michaličkovú.
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 31.12.2021, čo navrhol
poslancom schváliť uznesením OZ.
Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške nájmu a dobe nájmu. Medzi poslancami vznikla
diskusia. Dohodli sa, že sa v nájme bude pokračovať za doterajších podmienok.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 157/2020
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 – vonkajšie
priestory, časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda o výmere
100 m2, na dobu určitú 3 roky, obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného
zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) s možnosťou prenájmu od
01.12.2020
2. – na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí – schvaľuje podmienky obchodnej
verejnej súťaže nasledovne:
- min. cena za prenájom 2,20 €/m²/rok,
- doba prenájmu 3 roky.
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 06.11.2020 do 12:00 hod. v
zalepenej obálke s označením:
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU –
VONKAJŠIE PRIESTORY, časť 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 20.11.2020. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude
uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku
– vonkajšie priestory, časť parc. 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: Martin Ružička, Lívia Michaličková, 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 31.12.2021.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
9. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – budova „reštaurácia“, parc. č. 527/1 a
zastavané plochy a nádvoria – terasa, parc. č. 527/2
Starosta obce René Blanárik oboznámil poslancov o tom, že končí nám nájom 31.12.2020 v
budove „reštaurácia“ parc. č. 527/1 vo výmere 502 m2 a zastavané plochy a nádvoria – terasa,
parc. č. 527/2 vo výmere 274 m2 na základe čoho je potrebné zverejniť zámer prenájmu týchto
priestorov formou verejnej obchodnej súťaže.
Je potrebné určiť konkrétne podmienky obchodnej súťaže a to minimálnu cenu za prenájom, dobu
nájmu, čas doručenia ponúk, dátum vyhodnotenia.
Za účelom vyhodnotenia ponúk je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude mať aspoň 3 členov.
Starosta navrhol za členov komisie – Miroslava Staráčka, Martina Ružičku a Líviu Michaličkovú.
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 31.12.2021, čo navrhol
poslancom schváliť uznesením OZ.
Poslanci dali návrhy a diskutovali o výške nájmu a dobe nájmu. Medzi poslancami vznikla
diskusia. Dohodli sa, že sa v nájme bude pokračovať za doterajších podmienok. Do komisie
navrhli poslanci zaradiť všetkých poslancov OZ.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Martina Ružičku o predloženie návrhu
uznesenia a následne vyzval poslancov OZ na hlasovanie. Hlasovali 5 poslanci.
Uznesenie č. 158/2020
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
„reštaurácia“, parc. č. 527/1, o výmere 502 m2 a vonkajšie priestory – terasa, parc. č. 527/2 vo
výmere 274 m2 , parcely registra „C“ v katastrálnom území Dobrá Voda, na dobu max. 5 rokov,
obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov)

2. – na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí – schvaľuje podmienky obchodnej
verejnej súťaže nasledovne:
- min. cena za prenájom budovy „reštaurácia“ 15,00 €/m²/rok
- min. cena za prenájom vonkajších priestorov „terasa“ 5,00 €/m²/rok
- doba prenájmu max. 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 13.11.2020 do 12:00 hod. v
zalepenej obálke s označením:
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU – BUDOVA
„REŠTAURÁCIA“, parc. č. 527/1 a „TERASA“, parc. č. 527/2 – NEOTVÁRAŤ“.
Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.
Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
a) presné označenie účastníka:
Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO,
telefonický kontakt.
Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) cena za prenájom nehnuteľného majetku .................... €/m²/rok
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 20.11.2020. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude
uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za prenájom nehnuteľného majetku
– budova „reštaurácia“, parc. číslo 527/1 a zastavané plochy a nádvorie – terasa, parc. č. 527/2,
parcely 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: Martin Ružička, Lívia Michaličková, Miroslav Staráček, Marián
Novák, Miroslav Lukačovič, Martin Vaško, Daniel Hulman 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 31.12.2021.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.
10. Uznesenia OZ
Uznesenia OZ prijaté na dnešnom zasadnutí OZ predniesol predseda návrhovej komisie Martin
Ružička. Uznesenia OZ Dobrá Voda prijaté dňa 22.10.2020 tvoria prílohu tejto zápisnice.
11. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnych :
- Rekonštrukcia vodovodu by mala začať od novembra tohto roku firmou Pfeiffer.
- Firma Pfeiffer si zažiadala v rámci rekonštrukcie vodovodu o priestory na skladovanie
techniky, ktorú bude využívať pri prácach.
- Prebratie vodovodu – areál priemyselného areálu Dobrá Voda – TAVOS nám zaslal
podmienky za akých sú ochotný prebrať vodovod do svojej správy.
- Rekonštrukcia chaty pri kaplnke TAVOSom už prebieha.
Pán poslanec Staráček sa pýtal ohľadom upratovacích strojov, ktoré majú iné obce, či ich riešia zo
svojich zdrojov alebo cez projekty. Starosta informoval poslancov, že takéto stroje sú financované
z projektov pre obce, ktoré to riešili v rámci zberného dvoru.
Pán poslanec Hulman sa spýtal sa zberný dvor. Pán starosta sa vyjadril, že je potrebné upraviť
rozpočet k projektu, v priebehu tohto týždňa boli na pozemku ešte zameriavať geodeti z dôvodu
doriešenia odtoku a vyspádovania dažďovej vody.
12. 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, 22. októbra 2020
_______________
René Blanárik
starosta obce

