ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa koná dňa 15. októbra 2020
Zasadnutie zahájené o 18:00 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Návrh 9. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2020
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
Žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond pre rok 2021
Návratná finančná výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020
Rôzne – žiadosť o odkúpenie pozemku
Informácia o činnosti starostky
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: Beáta Bátorová
Ing. Katarína Horňáková
Bc. Júlia Kozánková
JUDr. Antónia Mikulíková
Ing. Ján Ušiak
Ing. Pavol Zich
Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní: Mgr. Zuzana Macková, Katarína Čelústková, Pavol Kondrla
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na 18. zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč v roku 2020. Starostka navrhuje zapisovateľku – Ľubomíru Truppová,
členov overovateľov zápisnice – Bc. Júlia Kozánková, JUDr. Antónia Mikulíková.
Zároveň predkladá návrh programu 18. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, ktorý bol zaslaný
poslancom a zverejnený na webovej stránke. Starostka konštatuje, že prítomných poslancov je 6.
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Návrh uznesenia č. 247/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka navrhuje členov návrhovej komisie – Ing. Ján Ušiak, Ing. Pavol Zich.
Návrh uznesenia č. 248/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Júlia Kozánková, Antónia
Mikulíková - overovatelia, návrhovú komisiu v zložení Ján Ušiak, Pavol Zich.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: Návrh 9. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2020
Starostka dáva slovo účtovníčke Ing. Hovančíkovej. Účtovníka hovorí, že tento bod programu bol
prejednaný na pracovnej porade. V bežných výdavkoch kapitola obecný úrad presun medzi položkami zníženie z 6.200 € na 4.700 € poistné do Všzp a zvýšenie z 3.228 € na 4.728 € poistné do ostatných ZP,
vodné a stočné z 800 € na 1.100 €, všeobecné služby z 8.500 € na 11.000 €, špeciálne služby z 7.000 € na
9.000 €, služby v obl. informač. technológií (webstránka a softvér na váženie odpadu) z 1.100 € na 2.350
€. Kapitola cestná doprava úprava položky údržba ciest a chodníkov (čistenie miestnej komunikácie po
návalovej vlne) zvýšenie z 1.000 € na 2.500 €. Kapitola verejná zeleň položka všeobecný materiál
zníženie z 5.000 € na 3.500 € a údržba zelene zvýšenie (arboristické práce) z 44.905 € na 53.163,70 €.
Kapitola kultúrny dom a knižnica položka všeobecné služby zvýšenie z 3.000 € na 4.000 €. Kapitola
staroba položka vodné, stočné bývalá materská škôlka zníženie z 300 € na 0 €. V kapitálových výdavkoch
verejnej správy položka špeciálne stroje (kamerový systém) zvýšenie z 0 € na 15.000 €, rekonštrukcia
verejného osvetlenia zníženie z 30.008,70 € na 0 €. Prebytok vo výške 5.956,93 €. Dotazy od poslancov
k arboristickým prácam - pani Kozánková sa pýtala či sa dá ušetriť na arboristických prácach? Mikulíkova
konštatuje, že by v zmluve mala byť náhrada škody spôsobená firmou. Poslanec Pavol Zich informuje, že
orezanie stromu v Senici stojí 300 € pri ktorom sa používa horolezecká technika. Starostka hovorí, že
firma na tieto práce je poistená.
Návrh uznesenia č. 249/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
9. zmenu rozpočtu na rok 2020
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
Starostka informuje o návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Dojč a firmou
APROREAL, s.r.o. Šajdíkové Humence 440. Týka sa to pozemku v k.ú. Dojč par.č. 8878 ako ostatná
plocha vo výmere 2128 m2 zapísaná na LV č. 4700. Ide o zriadenie a uloženie elektrickej prípojky na
časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa vyznačenia v Geometrickom pláne č. 31/2020 na zriadenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 8878, 9011,
9028/2, 9029/2, 9048/2 bol vypracovaný vyhotoviteľom GBandG s.r.o., Senica. Do diskusie sa zapojili
poslanci ako pani Kozánková, Mikulíková, Horňáková, Zich a Bátorová.
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Návrh uznesenia č. 250/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti evidovanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senica,
katastrálneho odboru na liste vlastníctva č. 4700 pre obec Dojč a katastrálne územie Dojč CKN parc. č.
8878 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2128 m2 v prospech oprávneného z vecného bremena:
APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence 440, PSČ 906 07, IČO: 46 336 737 na zriadenie a uloženie
elektrickej prípojky na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa vyznačenia v Geometrickom pláne
č. 31/2020 na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí vo vyznačenom
rozsahu na pozemkoch parc. č. 8878, 9011/1, 9011/2, 9028/2, 9029/2 a 9048/2 vypracovaný
vyhotoviteľom GB&G s.r.o., Kolónia 1484/78, 905 01 Senica dňa 10.03.2020 a úradne overený
Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom dňa 25.03.2020 pod číslom 251/2020 na zriadenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch par.č. 8878, 9011/1,
9011/2, 9028/2, 9029/2, 9048/2 a vstupu a vjazdu na zaťaženú nehnuteľnosť za účelom vykonávania
opráv, údržby, rekonštrukcie, modernizácie a iných stavebných úprav elektrickej prípojky, vrátane jej
odstránenia. Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazovo vo výške 200 €.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
5. bod programu: Žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond pre rok 2021
Starostka informovala, že vyšla výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozšírenie a dobudovanie
kanalizácie. Do ktorej sa môžeme zapojiť do 15.12.2020 na Environmentálny fond, podmienkou je
spoluúčasť vo výške 5%. Do žiadosti pridávame o jednu ulicu viac. Obec je oprávnená predložiť iba jednu
žiadosť v rámci ktorejkoľvek z oblastí uvedených v špecifikáciách.
Ďalšia výzva – rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, náklad je
10.000 € a spoluúčasť obce je 5 %. Starostka tiež uviedla objemy a náklady na vaňové kontajnery
a uzavreté kontajnery.
Starostka požiadala pracovníka BVS pána Masleniaka o zoznam občanov, ktorí sú pripojení na vodu
a kanalizáciu. Obec bude kontrolovať ako likvidujú odpadovú vodu zo žúmp občania pred ktorými je
kanalizácia a nie sú na ňu napojení. Budeme žiadať o papierové zdokladovanie.
Návrh uznesenia č. 251/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči:
a) súhlasí so zapojením sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2021 z Environmentálneho
fondu v oblasti B – Ochrana a využívanie vôd na dobudovanie kanalizácie v obci Dojč
b) schvaľuje 5% výšku spolufinancovania na projekt do výšky 25.000 €, slovom dvadsaťpäťtisíc eur.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 252/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči:
a) súhlasí so zapojením sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2021 z Environmentálneho
fondu v oblasti C – Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
b) schvaľuje 5% výšku spolufinancovania na projekt do výšky 500 €, slovom päťsto eur.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: Návratná finančná výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
FO
Starostka informuje, že MFSR poskytne návratnú finančnú výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov FO v roku 2020, ktorý súvisí s negatívnym vývojom hospodárenia obcí ovplyvneným
pandémiou ochorenia COVID19. Vláda SR má záujem kompenzovať spomínaný výpadok. Obec môže
požiadať o túto výpomoc do konca októbra 2020. Prijaté prostriedky možno použiť na kompenzáciu
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výdavkov do 31.12.2020. Odklad prvej splátky je posunutý do roku 2024. Posledná splátka je v roku
2027. Pre našu obec tento výpadok predstavuje 26.599 €, budeme žiadať o celú čiastku.
Návrh uznesenia č. 253/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020
a prijíma návratnú finančnú výpomoc vo výške 26.599 €, slovom dvadsaťšesťtisíc
päťstodeväťdesiatdeväť eur, na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 1 (Katarína Horňáková)
7. bod programu: Rôzne – žiadosť o odkúpenie pozemku
Na obec prišla dňa 8.10.2020 žiadosť od pani Blažekovej o odkúpenie pozemku parc. č. 151/1 vo
vlastníctve obce pred rodinným domom č. 262 k zriadeniu plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
Návrh uznesenia č. 254/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči nesúhlasí:
s odpredajom obecného pozemku parc. č. 151/1 pred rodinným domom č. 262.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Okresná prokuratúra v Senici si vyžiadala dňa 6.10.2020 zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe
rozhodovaním orgánom obcí pri hospodárení s majetkom obce podľa vybraných ustanovení zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V tomto dožiadaní budú údaje o nakladaní
s majetkom obce od 1.1.2019 do 31.12.2019. Sú doložené uznesenia z obecného zastupiteľstva. Odpredaj
pozemkov parc.č. 11249 – Ľubomír Drinka, parc.č. 11769/3 – ZSE, parc.č. 1283/1 – Anton a Alena
Lakatoš, navýšenie základného imania spoločnosti Dojč OPS, parc.č. 151/11, 151/12, 151/13, 151/27 –
Coop Jednota pod Akropolou v Dojči, parc.č. 9976/1 – Viliam Fodor a Zuzana Behanová, parc.č. 9976/2 –
Tomáš a Martina Šalík, parc. č. 9976/3 – Rastislav a Petra Čelústková.
Starostka informuje, že sme získali podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase
vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzové stavu vo výške 14933,84 €. Je to z Operačného programu
Ľudské zdroje.
Dňa 4.9.2020 sme dostali žiadosť o doplnenie dokumentácie na umiestnenie reklamnej stavby od
Dopravného inšpektorátu v Senici pre firmu GRYF media s.r.o. Žilina. K umiestneniu billboardu zaujali
poslanci negatívne stanovisko. Starostka uviedla, že môžeme túto stavbu zablokovať v stavebnom konaní.
Regionálna, veterinárna a potravinová správa v Senici nám zaslala dňa 13.10.2020 žiadosť o súčinnosť pri
registrácii chovov ošípaných na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Obec bude informovať
občanov v obecnom rozhlase, obecnými novinami aj na vývesnej tabuli. Termín registrácie chovu je do
23. októbra 2020.
TTSK odbor dopravnej politiky nám oznámilo možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov verejnej
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. Nepripomienkovalo sa to.
Filip Pacalaj požiadal obec 2.9.2020 o vybudovanie skate parku v Dojči, na ktorú mu starostka dala
písomnú odpoveď.
Spoločnosť MARO, s.r.o. Sučany zaslalo ponuku na výstavbu a rekonštrukciu športovísk.
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Starostka obce podrobne informovala o pripravovanom VZN o miestnych daniach a poplatok a kde by
bolo zapracované hmotnosť vyprodukované odpadu v štvrťročných obdobiach podľa skutočnosti. Bude sa
platiť litráž. V minulosti mali domácnosti 2 až 3 popolnice čo sme upravovali podľa počtu obyvateľov.
Domácnosti, ktoré zle triedili odpad, boli upozornené. Poslanci a občania po zverejnení môžu podať
pripomienky. VZN o dotáciách pripraví slečna Hovančíková. Starostka oboznamuje prítomných, že je
rozpracovaný cenník nájomného za prenájom hrobového miesta. Zatiaľ sa poslanci nezhodli či bude
účtovanie HM ako doposiaľ alebo za m2.
Na obec prišla žiadosť od TIPSPORT SK, a.s. Žilina o vydanie súhlasu na prevádzku Bobybar Dojč na
kurzových stávok. Obec bude prijímať nové VZN o kurzových stávkach, kde môže zakázať výherné aj
nevýherné automaty. Alebo prevádzkovateľ prizná automaty v daňovom priznaní a následne zaň zaplatí.
Starostku navštívila zvieracia ombucmanka pani Mlynárová z karanténnej stanice súkromnej
bezpečnostnej služby firma Defense Pro, s.r.o. Pezinok s ponukou komplexných služieb. Po nahlásení
a odchyte zvieraťa, ktoré je začipované odchytia a umiestnia do karanténnej stanice a 3 mesiace do útulku.
Obec musí zaplatiť náklady, ktoré následne bude vymáhať od majiteľa zvieraťa. Paušálny poplatok je 85 €
na mesiac. Bezpečnostná služby si účtuje za 0,16 €/km. Poslankyňa Horňáková požiadala aby starostka
preverila, či takúto službu neposkytuje aj niekto v Senici.
Dňa 14.10.2020 nám pani Barbora Vajdová, Dojč 138 doniesla žiadosť na ukončenie nájomnej zmluvy
k bytu č. 1 ku dňu 31.10.2020. Starostka informovala, že máme na obci žiadosti na byt od pani Viery
Jurášovej aj Dominiky Morávkovej. V prípade potreby by chcela starostka dať do nájmu obecný byt
pracovníkovi obecného úradu pánovi Palovi Džurnému. Poslankyňa Mikulíková povedala starostke, že
o byte môže rozhodnúť sama. Poslankyňa Kozánková má preveriť do zajtra záujem pani Jurášovej o tento
byt.
Návrh uznesenia č. 255/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie:
- pripravované VZN o miestnych daniach a poplatkoch o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
a zmenu VZN 6/2015 príloha č. 1 – cenník nájomného za prenájom hrobového miesta, VZN
nevýherné hracie automaty
- oznámenie o poskytnutí príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľa v čase
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením
ich následkov v rámci národného projektu „ Podpora udržania zamestnanosti v materských
školách“ vo výške 14.933,84 €
- žiadosť RVaPS Senica o súčinnosť pri registrácii chovov ošípaných na zabránenie prenosu
afrického moru ošípaných
- zmeny cestovných poriadkov verejnej pravodelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie
2020/2021 – požiadavky
- žiadosť o vybudovanie skate parku
- informáciu z kontroly stavebno-technického stavu ciest, dopravného značenia a dopravných
zariadení na cestách II. a III. triedy v našej obci
- ponuku spol. MARO na budovanie športovísk
- informáciu o zbere komunálneho odpadu, triedení odpadu a návrhu dodatku TS Senica
- predpokladané doručenie zmluvy z FPU na knižnicu a posunutie termínu realizácie projektu
- informáciu o dožiadaní z Okresnej prokuratúry v Senici o nakladaní s majetkom obce v roku
2019
Návrh uznesenia č. 256/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie:
uzatvorenie zmluvy o odchyte zvierat
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Návrh uznesenia č. 257/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
prenájom bytu č. 1 podľa poradovníka od 1.11.2020 do 31.10.2022.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod programu: Informácia o činnosti starostky
- sociálno posudkové činnosti – Vician, Nemečkayová, Beňáková, Václavková blahoželanie Kabát
- technické služby – váženie odpadu, návrh dodatku, komunikácia so starostami Hlbokého, Rovenska
a Rohova, kde sa tiež váži, Ing. Krajčí Krajspol + metrologický úrad Ing. Petro
- stavebné konania: benzínka Aproreal, SP – Kocáková, Lorenc, Kadlečík, Barter 2x, Maderič, KK – nn
rozvody + verejné osvetlenie Záhumenice 2, štátny stavebný dozor - Hrubša, ktorého sa zúčastnil okrem
pracovníkov stavebného úradu Borský Mikuláš (kontrolu postupu overovali v Trnave) aj pán Pavlík
z dopr. inšpektorátu, ktorý nariadil odstránenie stavby. Pán Hrubša napriek tomu práce neukončil.
- prezentačná oprava výtlku – spol. Silkot
- ZSE – trafostanica, koordinačné stretnutie 2.9. (Julka)
- Zmluva o pripojení ZSE: elektrika + plyn
- Vodoprávne konanie OU Senica – BVS vypúšťanie
- BVS stretnutie Ing. Masleniak – realizácia kanalizácie zo strany BVS, prípojky na vodu a kanalizáciu
Ing. Ceconíková + dodané zoznamy od Ing. Mierneho
- Surový – oprava vodovodného potrubia v Morávkovej doline
- Trafostanica Otrubnica – projekt dopravného značenia – vyjadrovačka Pavlík a Koštálová, materiál je
objednaný, TS sa už vyrába trvá to cca 3 mesiace, skôr nezačnú ako v januári 2021, zimná uzávera na
ceste 3. triedy
- Mesiac úcty k starším + uvítanie do života + COOP Jednota poukážky, jubilanti, BALTIP
- kurz prvej pomoci
- VUC – zubár – licencia, obvod, ambulancia
- Monografia: doc. Slavík – UNIBA, Dr. Závodný – TU TT, Brezina – Mokrý Háj, knihy hasiči,
poľnohospodárstvo, doplnenie údajov – záujemci o prácu v tíme
- Orez drevín v obci – obhliadka Jakub Kováč
- Odchyt psov – zvierací ombutsman
- Cintorín, hrobové miesta
Vzhľadom na situáciu s covid-19 sa zrušil Deň úcty k starším aj uvítanie do života.
Návrh uznesenia č. 258/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie:
Informáciu starostky o jej činnosti v období od 25.8. do 15.10.2020
9. bod programu: Diskusia
Starostka otvára diskusiu. V diskusii vystúpila pani Bátorová, reagovala na sťažnosti a podnety občanov.
Upozornila pána Foraya na okrasné trávy, ktoré zasahujú do obecného chodníka a palety, ktoré má
zložené na ulici. Trávy zviazal ale stále je obmedzený pohyb na chodníku. Mamička s kočíkom ju
upozornila na dieru pri autobusovej zástavke na „kolónii“ a obmedzený pohyb kočíkom na tomto mieste.
Starostka konštatuje, že je to žlab, ktorý by sa upravoval spolu s obrubníkmi, chodníkmi a odtokom vody
z cesty v budúcnosti. Pani Bátorová upozorňovala deti, ktoré skáču pred auto do cesty. Starostka uviedla,
že podobnú situáciu riešil tiež riaditeľ ZŠ s MŠ Dojč. Poslanec Zich sa informoval o možnosti použiť
železo z prístreška pred Jednotou pri Akropole, ktorú chcel použiť na ihrisko. Poslanci neodporúčajú
použiť konštrukciu, nakoľko je stará a železo uhnité. Gregor Masaryk konštatuje, že plachta je majetkom
pivovaru. Poslankyňa Horňáková mala dotaz ohľadom nefunkčnosti rozhlasu. Starostka obce odpovedá,
že vieme že nefungujú 4 rozhlasy, ale nakoľko beží verejné obstarávanie a bude výmena celého rozhlasu,
do opravy obec nepôjde. Môže si na cez webovú stránku obce nadstaviť odber noviniek.
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Na záver obecného zastupiteľstvo starostka vyzvala prítomných, aby sa zapojili do tvorby PHSR na roky
2020-2027.
10. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa nečítajú, nakoľko poslanci porozumeli im počas rokovania.
11. bod programu: Záver
Starostka ukončuje zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie ukončené o 20:26 hod. Najbližšie
zasadnutie bude 10.12.2020

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

..........................................

Overovatelia: Bc. Júlia Kozánková

..........................................

JUDr. Antónia Mikulíková
..........................................
Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

..........................................
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