ZÁPISNICA
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 9. októbra 2018
Zasadnutie zahájené o 18:00 hod.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Zmluva o zriadení vecného bremena – ST Development vs. Obec
4. Informácia o vybudovaní chodníka pri štátnej ceste č. 1156 smer od kostola na Šajdíkove
Humence
5. Rôzne – žiadosť Zdenka Klenu
6. Informácia o činnosti starostky od 21.09.2018 do 09.10.2018
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Bc. Júlia Kozánková
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Ing. Andrej Vician
 Mgr. Zuzana Macková
 Ing. Pavol Zich
hlavný kontrolór obce: ospravedlnený
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a prítomných občanov na 7.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Dojč. Oboznámila prítomných s navrhnutým
programom rokovania. Pozvánka bola zverejnená 4. októbra 2018.
Návrh uznesenia č. 85/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka obce navrhuje zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová –

zapisovateľka a Ing. Andrej Vician, Mgr. Zuzana Macková – overovatelia.
Návrh uznesenia č. 86/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Ing. Andrej
Vician, Mgr. Zuzana Macková – overovatelia .
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhuje členov návrhovej komisie v zložení JUDr. Antónia Mikulíková, Bc.
Júlia Kozánková.
Návrh uznesenia č. 87/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
návrhovú komisiu v zložení Antónia Mikulíková, Júlia Kozánková
Hlasovanie:
Prítomných:5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: Zmluva o zriadení vecného bremena – ST Development vs. Obec
Starostka informovala prítomných o tom, že JUDr. Trylčová odstúpila od vypracovania Zmluvy
o urovnaní a vystúpení zo spoločnosti ST Development, s.r.o. Na základe tejto informácie
oslovila poslancov či nemajú znalosť, koho by mohla obec osloviť na túto právnu službu. Vo
štvrtok má byť jednanie s JUDr. Svetlanou Machovou zo Skalice.
Pri verejnom priestore musí byť presnejšia špecifikácia že ide o splaškovú kanalizáciu, vodovod
a kanalizáciu.
Potrebujeme 2 krát geometrický plán, Zmluvy sa majú podpisovať zajtra.
V uznesení musia byť čísla parciel.
Návrh uznesenia č. 88/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zmluvu o zriadení vecného bremena a dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena na
kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu a vodovod, par. Č. 2377/1, 2377/8, 9978, 2376/2, 9932,
2422/5 a 2422/4.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
Návrh uznesenia č. 89/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zmenu uznesenia č. 82/2018/UObZ tak, že sa ruší posledná veta „Vypracovaním Dohody
o urovnaní a Zmluvy o prevode bude poverená JUDr. Trylčová“.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
4. bod programu: Informácia o vybudovaní chodníka pri štátnej ceste č. 1156 smer od
kostola na Šajdíkove Humence
Starostka podrobne informovala o stretnutí, ktoré vyvolal podaním Martin Vach, vzhľadom na
nebezpečný úsek cesty III. triedy smerom na Šajdíkove Humence s p. Pavlíkom ODI Senica a
ďalšími prizvanými (odbor dopravy a CK na OÚ v Senici, SÚC TT SK v Senici) o podmienkach,

ktoré by sa mali dodržať pri výstavbe chodníka. Chodník by mal byť s odvodnením. Občania
musia venovať na výstavbu chodníka svoje pozemky za 1 €. Musí byť projektová dokumentácia.
Šírka chodníka minimálne 2 metre + odvodnenie o dĺžke asi 500 m.
Starostka inicializovala stretnutie občanov z tejto časti obce, ktoré sa má konať vo štvrtok
o 19:15 hod, kde bude informovať o vzniknutej situácii.
5. bod Rôzne:
Byt v obecnej bytovke
Starostka navštívila p. Jurášovú, ktorá skôr podala žiadosť na obecný byt a ústne prepúšťa byt
pre p. Wirtha. Pri oznámení o pridelení bytu pre p. Wirtha je potrebné uviesť, že v byte nie je
možné chovať mačky a iné zvieratá.
Návrh uznesenia č. 90/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v obecnej bytovke pre:
Tibora Wirtha, Dojč 91, na základe žiadosti zo dňa 19.09.2018. Doba nájmu je od 01.11.2018 do
31.10.2020.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
Žiadosť Zdenka Klenu
Pán Zdenek Klena priniesol 05.10.2018 Žiadosť na vybudovanie prístrešku pred rodinným
domom č. 264 na par. 151/1 pre osobné auto.
Stavebná komisia nemôže schvaľovať výstavbu na obecnom pozemku.
6. bod programu: Informácia o činnosti starostky od 21.09.2018 do 09.10.2018
Starostka v priebehu celého zasadania Obecného zastupiteľstva informovala prítomných o svojej
činnosti.
Okrem iného starostka podrobne informovala o Sumárnom prehľade DZN, PSA, a poplatku
TKO za roky 2017 a 2018 po I. výzve nedoplatkov za tieto dva roky. K 02.10.2018 je úhrada
v roku 2018 za DZN 76,166 %, za PSA je 89,087 % a poplatok TKO je uhradený na 87,449 %.
Pani Valéria Kubíková poslala e-mailom žiadosť na odvysielanie relácie „Studnička“ v obecnom
rozhlase, a upozornila na to, že by sa malo zrušiť uznesenia o benzínke v tejto časti katastra.
Starostka informovalo o tom, že toto uznesenie bolo zrušené na zasadaní Obecného
zastupiteľstva dňa 21.06.2018 uznesením č. 37/2018/UObZ.
Návrh uznesenia č. 91/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o:
- Správu o činnosti starostky v období od 23.8.2018 do 20.9.2018
- Informáciu o vybudovaní chodníka pri štátnej ceste III/1156 smerom od kostola smerom na
Šajdíkove Humence po Koválovský potok
- Žiadosť o vybudovanie prístrešku pre auto na parc. č. 151/1 vo vlastníctve Obce Dojč žiadateľa
Zdenka Klenu
- Diskusné príspevky – Pavol Zich – výlevka v KD, odpad v kuchyni v KD
- pozemky okolo KD a oplotenie pri KD
7. bod programu: Diskusia
Diskusia prebiehala počas celého rokovania Obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Júlia Kozánková položila otázku, či je v Zmluve na Obecný byt zahrnuté, že chov

zvierat v byte nie je povolený.
Poslanec Pavol Zich upozornil, že pri akciách v KD chýbajú vešiaky na kabáty.
Starostka obce informovala o tom, že rodičia detí, ktoré navštevujú ZUŠ sa sťažovali že
vyučovanie prebieha v bývalej prezuvárni školy. Preto zorganizovala presťahovanie vedúcej
školskej jedálne a táto vhodnejšia miestnosť bude slúžiť na vyučovanie ZUŠ.
8. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa na záver nečítali. Poslanci porozumeli v priebehu zasadnutia.
9. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 19:45 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.
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