ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 17. januára 2019
Zasadnutie zahájené o 18:03 hod.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh zmeny VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecno záväzné nariadenie č. 1/2016 zo dňa
14.04.2016 o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských
zariadení Obce Dojč
4. Informácia o pripravovaných VZN o elektronickej komunikácii a VZN o vodení psov a sume
úhrady za náhradnú evidenčnú známku na území obce Dojč
5. Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti – COOP Jednota
6. Informácia o dotácii na stravu pre predškolákov v materskej škole
7. Hospodárenie spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. v roku 2018
8. Rôzne – žiadosť p. Faltýnka na hody 2019
– žiadosť p. Matulu na prenájom kultúrneho domu
9. Diskusia
10. Záver
Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová
 Katarína Čelústková
 Ing. Katarína Horňáková
 Bc. Júlia Kozánková
 Mgr. Zuzana Macková
 Ing. Ján Ušiak
 Ing. Pavol Zich
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 6 poslancov
1. bod programu: Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
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Starostka obce privítala všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a oboznámila s programom rokovania. Navrhuje pridať bod rokovania po bode 4. Dotácia
z rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh uznesenia č. 24/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči doplnený o bod rokovania
- Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019, ktorý bude prerokovaný po bode 4.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Pavol Zich, Zuzana Macková a pani
Ľubomíru Truppovú za zapisovateľku zápisnice.
Návrh uznesenia č. 25/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Zich a Mgr. Zuzana Macková
Zapisovateľku zápisnice: Ľubomíra Truppová
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhuje návrhovú komisiu v zložení: poslankyne Beata Bátorová a Katarína
Horňáková.
Návrh uznesenia č. 26/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Návrhovú komisiu: Beata Bátorová, Ing. Katarína Horňáková
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Príchod poslanca Ing. Jána Ušiaka o 18:06 hod.
Prítomných: 7 poslancov
3. bod programu: Návrh zmeny VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecno záväzné nariadenie
č. 1/2016 zo dňa 14.04.2016 o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
školských zariadení Obce Dojč
Starostka obce informovala o tom, že sme požiadali v mesiaci december o dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre deti, ktoré absolvujú predškolskú výchovu v ZŠ s MŠ.
U žiakov v MŠ je výška príspevku nasledovná: desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,24 € spolu to
je 1,20 €. Olovrant sme zaokrúhlili o 0,01 €. Použijeme tak celú poskytnutú dotáciu.
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Návrh uznesenia č. 27/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Dodatok č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 zo dňa
14.04.2016 o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce
Dojč
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Informácia o pripravovaných VZN o elektronickej komunikácii a VZN o
vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku na území obce Dojč
Starostka uviedla, že firmy musia mať elektronické schránky. Ak si ju zriadi občan, tak s ním
musíme komunikovať cez elektronickú schránku. Toto VZN aj VZN o psoch je zverejnené na
úradnej tabuli a v materiáloch pre poslancov. Môžu sa k ním vyjadrovať poslanci aj občania.
Schvaľovať sa budú na budúcom zasadnutí.
Vsunutý bod programu: Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
Starostka obce informovala o žiadostiach na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019:
31.10.2018 Farský úrad Dojč žiada dotáciu na rekonštrukciu elektroinštalácie v kostole. PD
vypracoval sponzorsky Ing. P. Vymislický. Výška požadovanej dotácie 3.000,-- €.
31.10.2018 DHZ Dojč žiada dotáciu na Fašiangovú zábavu 2019, hasičskú súťaž o pohár
starostky obce Dojč, športovú činnosť a zásahovú činnosť. Výška požadovanej dotácie 700,-- €.
07.11.2018 TJ Družstevník Dojč žiada dotáciu na uhradenie nenávratného športového vkladu na
Súťažný ročník 2019/2020, uhradenie nákladov spojené s výkonom činnosti rozhodcov a delegátov
jarnej a jesennej časti súťaže, uhradenie nákladov spojených s praním dresov, uhradenie nákladov na
chladivé spreje, uhradenie poplatkov, prestupy, hosťovania a registrácie,
nákup športového výstroja. Výška požadovanej dotácie 2.270,-- €.
28.11.2018 ZO JDS žiada dotáciu na poznávací zájazd do Košíc a záhradkársku výstavu v Trenčíne.
Výška požadovanej dotácie je 500,-- €.
17.01.2019 DoLuRe o.z. žiada dotáciu na premietanie filmových festivalov EK 2019 a SFF 2019,
spoločenské podujatia Človeče, nehnevaj sa. Výška požadovanej dotácie 130,-- €.
Návrh uznesenia č. 28/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 nasledovne:
Jednota dôchodcov …………. 500,00 €
TJ Dojč …………………… 2.270,00 €
DHZ ………………………… 700,00 €
Farský úrad …………………3.000,00 €
DoLuRe ……………………...130,00 €
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Hlasovanie:
Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

5. bod programu: Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti – COOP Jednota
Starostka informovala prítomných o pátraní v archívoch po dokladoch budovy a pozemkov súčasnej
COOP Jednota v minulom roku. Doklady sú od roku 1902. Budova bola v roku 1952 znárodnená
pre Československú sporiteľňu, tak nemáme nárok na reštitúciu. Pozemky okolo Kultúrneho domu
sú COOP Jednota. Potrebovali by sme kúpiť pozemky alebo mať právo prechodu. Po jednaní
s predsedom predstavenstva sme dostali 08.01.2019 list s ponukou na odpredaj nehnuteľnosti. Jedná
sa o:
Dvojpodlažnú budovu súpisné č. 329 na parcele č. 33/1
Parcela č. 33/1 o výmere 218 m2
Parcela č. 33/3 o výmere 553 m2 – zastavaná plocha a nádvorie /dvor/
Parcela 34 o výmere 2 676 m2 – orná pôda
Parcela č. 35 o výmere 241 m2 – zastavaná plocha a nádvorie /roľa/
Predajná cena za uvedené nehnuteľnosti bola schválená na zasadnutí predstavenstva družstva pre
Obecný úrad Dojč vo výške 39.000,-- €.
Poslankyňa Macková označila túto ponuku ako lukratívnu. Starostka informovala, že zatiaľ sa stále
budú využívať potraviny, z čoho by bol nájom. V prvom rade by sa museli opraviť ríny a zvody
a tiež plot od rodiny Kaššákovej. COOP Jednota plánuje supermarket Pod akropolou. Ak je v obci
supermarket Jednota, ďalšie potraviny Jednota sa už v obci nenachádzajú. Po rekonštrukcii potravín
pod akropolou. Potom by nasledovalo presunutie potravín u kostola. Jednota SD má záujem
o priľahlé pozemky potravín Pod akropolou.
Počas rokovania prítomný občania p. Dolga vstúpil svojimi poznámkami do programu a poslanci
Kozánková a Zich. Starostka upozornila, že nie je diskusia a pokračujeme v prejednávaní bodu
programu COOP Jednota.
Návrh uznesenia č. 29/2018-2020/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí
s kúpou nehnuteľností od COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. Oslobodenia 12, 905 47
Senica, IČO: 168 891, ktoré sa nachádzajú v intraviláne Obce Dojč:
parc. č. 33/1, dvojpodlažná budova súp. č. 329
parc. č. 33/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 218 m2
parc. č. 33/3, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 553 m2 (dvor)
parc. č. 34, orná pôda, výmera 2 676 m2 (roľa)
parc. č. 35, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 241 m2
Predajná cena nehnuteľnosti za uvedené nehnuteľnosti je 39 000 €, slovom tridsaťdeväť tisíc eur.
Kúpnu zmluvu musí schváliť Obecné zastupiteľstvo v Doj
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 1 /Katarína Horňáková/
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6. bod program: Informácia o dotácii na stravu pre predškolákov v materskej škole
Po podaní žiadosti na ÚPSVaR a jej schválení pani starostka vypracovala Usmernenie k dotácii na
stravu pre ZŠ s MŠ. Táto dotácia je určená pre predškolákov a poskytuje sa len na dieťa, ktoré sa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo /desiata,
olovrant/. O dotácii na stravu predškolákov bolo usmernenie hlásené aj v obecnom rozhlase pre
rodičov detí.
7. bod program: Hospodárenie spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. v roku 2018
Výsledovka analyticky dokladovo je súčasťou zápisnice.
Náklady celkom ............................... 26.405,37 €
Výnosy celkom ................................ 16.638,11 €
Hospodársky zisk za obdobie .......... - 9.767,26 €
V OPS pracujú 3 zamestnanci.
V roku 2018 sa kúpil traktor. Vrátená DPH sa použila v tom istom roku čo nemalo byť.
Základné imanie je 5.000,-- €.
Návrh uznesenia č. 30/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu o dotácii na stravu pre predškolákov v materskej škole a
Informáciu o hospodárení spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. v roku 2018
8. bod programu: Rôzne – žiadosť p. Faltýnka na hody v roku 2018
Žiadosť p. Matulu na prenájom kultúrneho domu
09.01.2019 prišla žiadosť Antona a Jozefa Faltýnka na povolenie účinkovať s kolotočmi na hody
2019.
07.01.2019 prišla žiadosť o prenájom kultúrneho domu na termín 18.05.2019 za účelom
usporiadania Retro diskotéky.
Ústna žiadosť p. Beňáka na prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu dňa 09.03.2019 a
11.01.2019 žiadosť p. Truppovej na prenájom kultúrneho domu na rodinnú oslavu dňa 16.06.2019.
Návrh uznesenia č. 31/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S účinkovaním kolotočov p. Antona a Jozefa Faltýnka, Jesenského 1236, Šaštín, na hody 2019 v
obci Dojč.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 32/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S prenájmom kultúrneho domu Mariánovi Beňákovi, dňa 09.03.2019 na rodinnú oslavu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
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Návrh uznesenia č. 33/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S prenájmom kultúrneho domu Ľubomíre Truppovej, dňa 15.06.2019 na rodinnú oslavu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 34/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S prenájmom kultúrneho domu Karolovi Matulovi ml., dňa 189.05.2019 na usporiadanie Retro
diskotéky.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
9. bod programu: Diskusia
Starostka predniesla aj ďalšie žiadosti:
DHZ v Senici žiada o podporu kultúrnej akcie dňa 19.01.2019, pán Toman má záujem mať stánok
s občerstvením na obecných akciách v roku 2019. Združenie miest a obcí Slovenska sa obracia s
prosbou o sprístupnenie emailových adries poslancov obecného zastupiteľstva, ktorým by sa
vytvoril komfortný prístup k mnohým užitočným informáciám.
Dňa 02.01.2019 prišlo Odvolanie p. Dolgu voči rozhodnutiu č. 1810050112 (komunálny odpad), na
ktoré dňa 10.01.2019 prebral odpoveď na odvolanie, kde bolo podrobne opísaný postup účtovania.
Teda pán Dolga mal doplatiť 3,51 €.
Dňa 06.12.2018 prišla Žiadosť o zrušenie poplatku za komunálny odpad za rok 2018 a 2019,od
Jozefa Smaženku, Šajdíkove Humence 175, na ktorú mu bolo písomne zaslané stanovisko s presným
popisom postupu /vrátenie popolnice na obec Dojč a v mesiaci január 2019 nahlásiť zmenu, ktorú
budeme akceptovať až po vrátení menovanej popolnice/.
Včera (16.01.2019) pani Milada Tománková oznámila, že 07.01.2019 kúpila 13. mesačného psa,
ktorého chce prihlásiť a riadne zaňho platiť daň. Myslíme si, že v obecnom nájomnom byte by sa
nemali chovať zvieratá. Tejto téme sa budeme ešte venovať.
Nakoľko sa rozpútala téma nevyužívaného obecného WC, prihlásili sa telefonicky aj písomne
záujemcovia o ponúkané WC. Napríklad Obec Koválov a Veľké Leváre, o.z. Vláčikový park, Kajal
a ďalší záujemcovia. Projekt je ukončený a budeme sa tejto téme naďalej venovať.
Pán Oliver Marosi predložil správu o čistení upchatej kanalizácie od pisoárov v pavilóne B ZŠ s MŠ
v Dojči. Túto kanalizáciu sa nepodarilo vyčistiť. Ostáva tam stáť voda. Potrubie bude prepadnuté. Je
to havarijný stav. Kanalizácia má veľa lomených kolien. Nepodarilo sa monitorovať a lokalizovať
miesto poruchy. Je potrebná rekonštrukcia pisoárov, ktorá by sa naplánovala na prázdniny.
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. Senica predložil cenovú ponuku na rekonštrukciu vonkajšej
kanalizácie z WC pred budovou pavilónu B ZŠ s MŠ v Dojči v hodnote s DPH 5.316,74 €.
GDPR poslanci - „Informácia o spracúvaní osobných údajov pre poslancov
obecnéhozastupiteľstva“ je právnym základom na zverejňovanie osobných údajov poslancov na
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webovej stránke obce a v priestoroch obecného úradu § 78 ods.2 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, ktorý ustanovuje: Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu
dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania
verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ,
ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel
prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu
súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný
predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Z uvedeného dôvodu preto zverejňovanie osobných údajov poslancov na webovej stránke obce a v
priestoroch obecného úradu v rozsahu meno, priezvisko, titul, informácia o tom, či poslanec
vykonáva mandát ako nezávislý alebo ako kandidát politického subjektu a fotografia poslanca slúži
na informovanie verejnosti o osobách – poslancoch, ktorí vykonávajú verejnú funkciu o ktorú sa
úspešne uchádzali v danej obci. Prevádzkovateľom je samotná obec, v ktorej poslanci vykonávajú
svoju verejnú funkciu a predmetom činnosti obce je výkon samosprávy, v súvislosti s čím informujú
verejnosť. Z uvedeného dôvodu teda vyplýva obci pri zverejnení týchto informácií len informačná
povinnosť.
Poslanec územnej samosprávy je považovaný za verejného činiteľa a je potrebné si uvedomiť, že
výkon svojej funkcie si vybral dobrovoľne, pričom musel mať vedomosť o tom, že jeho práca bude
vystavená zvýšenému záujmu a kontrole okolia, respektíve verejnosti. To zahŕňa aj akceptovanie
práva verejnosti na informácie. (stanovisko ZMOS, Michal Kaliňák zo 16.01.2019)
Vzhľadom na právo obyvateľov na informácie vyzvala starostka obce poslancov na doručenie
fotografií, ktoré by slúžili na webstránke obce a v pristoroch Obecného úradu na predstavenie
poslancov Obecného zastupiteľstva, čím by sa zvýšila informovanosť nielen nových obyvateľov
obce. Pri fotografiách bude uverejnený aj obvod obce, aby obyvatelia mali informáciu ktorý
poslanec je takpovediac „ich“.
Príchod poslanca Pavla Kondrlu o 18:56 hod.
Prítomných: 8 poslancov
Teraz sa do diskusie začali zapájať občania prítomní na rokovaní.
Pán Dolga označil dva mesiace za dlhú dobu, aby sa nevyvážali plasty. Nemá to kde skladovať.
Starostka obce mu odpovedala, že vývozy boli uverejnené v Obecných novinách a pracovníci TS
čerpajú dovolenky. Tak sa vyváža podľa vopred známeho harmonogramu. Vrecia na plasty na tento
rok nám ešte TS Senica nedodali. Máme prisľúbené nakoniec mesiaca január. Potom obec doručí
prepočítaný počet vriec na plasty na celý rok. Ak občan spotrebuje vrecia môže si osobne
vyzdvihnúť ďalšie na Obecnom úrade. Od marca budeme platiť podľa miery vytriedenia zo 6 €/t až
11 €/t. To znamená, čím viac vytriedime, tým bude menší poplatok. Potrebujeme vytriediť odpad z
26 % na 50 %.
Obec bude podávať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý na V3S zo Štefanova
vyviezol stavebný odpad na naše parcely. Obec to musí odstrániť na vlastné náklady.
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K verejnému WC sa vyjadrili:
Pán Jozef Pavlík navrhol WC umiestniť kríži Cyrila a Metoda na Drahách a nákup fotopasce, ktorá
stojí okolo 50 €.
Pán Gregor Masaryk navrhol umiestniť WC pri kostole a kamerový systém.
Pán Karkošiak položil otázku diskutujúcim spoluobčanom, či majú znalosť, ako funguje toto WC.
Pani starostka odpovedala, že toto WC nemôže byť použité ako suché. Obec by nedostala na to
povolenie na užívanie. Musí byť zapojené na elektrinu a odpad. Čakáme na výzvu od MV SR na
kamerové systémy.
Poslankyňa Katarína Horňáková uviedla, že Allianz má ponuku na kamerový systém.
Do diskusie sa prihlásil riaditeľ školy pán Radovan Prstek. Položil otázku kedy bude obec
investovať do školy? Kedy príde na rad elektroinštalácia a kanalizácia.
Kúrenie v škole je nadstavené na 25°C a cez vianočné sviatky ušetril na vykurovaní. Lekári a
lekárnik sú v školských priestoroch.
Modernizovala sa školská jedáleň. Kúpil sa konvektomat a čipové karty pre žiakov.
Kedy sa zateplí MŠ a spraví fasáda? Prečo sa nevyužíva objekt bývalej MŠ na rôzne krúžky, ktoré
sa teraz založili.
Vedúca školskej jedálne bola presunutá do malej miestnosti.
Upratovačkám sa znížil plat. Ja mám plat na úrovni riaditeľa malotriedky. Moja práca je chrániť
týchto ľudí, zamestnancov.
Na telocvičňu som vybavil 20 tisíc a teraz vybavujem ďalšie. Úspešnosť školy pod mojím vedením
sa zvýšila. Teraz sme dosiahli 3. miesto v jazykovej olympiáde.
Poslankyňa Zuzana Macková uviedla, že už na prvom výberovom konaní hneď na úvod uviedol, že
bude zháňať pre školu peniaze. Poslanec Pavol Zich povedal, že nikdy doteraz neoznámil svoje
požiadavky na Obecnom zastupiteľstve. K tomu sa pripojila aj poslankyňa Júlia Kozánková.
Pán Karkošiak sa pýta, či má obec robiť projekty na zateplenie a kanalizáciu.
Starostka obce informovala o stretnutí s pani Veselou v mesiaci december 2018. Ďalej hovorila o
osobných príplatkoch a o 60 tis. €, ktoré nemáme kde zobrať. Peniaze na prenesený výkon štátnej
správy je v pomere: 20 % na údržbu a 80 % na mzdy a odvody. Príplatok za riadenie ostal.
Bývalý riaditeľ Nečas a pani Drinková chodili na každé zastupiteľstvo.
Je potrebné stretnutie vedenie školy + zamestnanci + poslanci + starostka.
Vzniká dezinformácia, ktorá sa rozširuje.
Ďalej pokračuje v diskusii riaditeľ školy. Má upratovačka pracovať za minimálnu mzdu?
Starostka odpovedala, že platí novela zákona 553/2003. U manuálnych pracovníkov sa zohľadňuje
prax. Navrhuje zajtra ráno stretnutie s riaditeľom školy, aby sa dohodli na už spomínanom stretnutí,
kde sa situácia podrobne rozoberie.
Pani Masaryková informovala o praktikách žiakov na školskom WC. Nech sa rodičia zamyslia, čo
robí jeho dieťa.
V diskusii vystúpil poslanec Ján Ušiak a hovoril o úniku vody v novembri 2018, o dievčenských
WC v pavilóne B. Tiaž povedal že v minulosti sa zo žľabov urobili pisoáre.
Poslankyňa Katarína Horňáková povedala, že na webe nie sú zverejnené faktúry.
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Pani Drinková povedala, že ani zápisnice.
Pani Vymislickej sa nepáčil dnešný obed v školskej jedálni, ktorý bol z polotovarov.
Na všetky tri pripomienky odpovedala pani starostka.
Pán Masaryk sa spýtal, že v obci sa hovorí o mediátorovi, kto to je a ako sa vypláca. Hovorí sa, že to
je pani Bátorová. V zasadačke nastal šum.
Statostka obce uviedla, že pani Bátorová nie je mediátorka a nikomu nevyplácame mzdu. Toto
potvrdila aj pani Bátorová, že nie je mediátorka.
Návrh uznesenia č. 35/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
- požiadavku ZMOSu o sprístupnenie emailových adries poslancov,
- informáciu o riešených problémoch s popolnicami (p. Dolga, p. Smaženka)
- informáciu o probléme s kanalizáciou a odpadmi v ZŠ s MŠ
- informáciu o verejnej toalete a záujemcoch o verejnú toaletu
- informáciu o liste p. Milady Tománkovej – nájomný byt a pes
- vznesené diskusné príspevky Miroslava Dolgu, Jozefa Pavlíka, Gregora Masaryka a
Radovana Prsteka za ZŠ s MŠ
10. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 2. zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 19:46 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.
Budúce zasadnutie sa bude konať 14. februára 2019 o 18:00 hod.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia:
Ing. Pavol Zich

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

Mgr. Zuzana Macková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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