ZÁPISNICA
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa koná dňa 10. decembra 2020
Zasadnutie zahájené o 18:00 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
11. úprava rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2021
VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady pre rok 2020
VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2020
VZN o odpadoch
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského
zariadenia v obci Dojč
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč
VZN prevádzkový poriadok pohrebiska
Informácia hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Zmeny Územného plánu 2021
Doplnky Pasportu MK a dopravného značenia
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
Rôzne – práce na HZ, verejné osvetlenie, kamerový systém, miestny rozhlas a varovný systém, žiadosti
na environmentálny fond, príprava PHSR 2021-2027, výzva ZSE na orez stromov, práce na monografii
obce
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: Beáta Bátorová
Bc. Júlia Kozánková
JUDr. Antónia Mikulíková
Ing. Ján Ušiak
Ing. Pavol Zich
Mgr. Zuzana Macková
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Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní: Ing. Katarína Horňáková, 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 19. zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč v roku 2020. Zároveň predkložila návrh programu 19. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva, ktorý bol zaslaný poslancom a zverejnený 4.12.2020 na webovej stránke. Starostka
doplnila dva body 10. úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky na rok 2020 a Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2019/2020.
Starostka konštatovala, že prítomných poslancov je 6. Starostka navrhla zapisovateľku – Klaudia Habová,
členov overovateľov zápisnice – Zuzana Macková, Ján Ušiak, členov návrhovej komisie – Antónia
Mikulíková, Beáta Bátorová.
Návrh uznesenia č. 259/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči s doplnením:
za Kontrolu uznesení doplniť 10. úpravu Rozpočtovým opatrením starostky na rok 2020
a
doplnenie bodu Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok
2019/2020
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 260/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, Zuzana Macková, Ján Ušiak overovatelia, návrhovú komisiu v zložení Antónia Mikulíková, Beáta Bátorová.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Kontrola uznesení
Starostka informovala, že naposledy sa uznesenia kontrolovali 25. júna 2020. Konštatovala, že všetky boli
splnené. Hovorí, že sa pracuje na výzve Vodozádržné opatrenia, pripravuje sa projektová dokumentácia.
Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v obecnej bytovke bolo splnené pre pani Vajdovú, zároveň na to
požiadala o zrušenie, byt odovzdala a momentálne je byt prázdny. Žiadosti máme od p. Juráša, p. Hrbatej, p.
Čížek a Čaplová, p. Monika Vašková. Na minulom zastupiteľstve sa riešila odchytová služba, mali sme zistiť
či túto služby poskytuje útulok v Senici. Starostka informuje, že nie ,lebo vôbec nestíhajú v Senici.
Návrh uznesenia č. 261/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení od 25.6.2020.
Doplnený bod programu: 10. úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky na rok 2020
Ing. Hovančíková konštatuje, že v zmysle zásad hospodárenia nastali presuny medzi položkami. Príjmy ostali
bez zmeny. Celkové príjmy vo výške 1.324.895,70 €. Vo výdavkoch bol iba presun medzi položkami v rámci
bežného rozpočtu. Celkové výdavky vo výške 1.318.938,77 €. Prebytok nezmenený vo výške 5.996,93 €.
Návrh uznesenia č. 262/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
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10. úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením starostky na rok 2020
3. bod programu: 11. úprava rozpočtu na rok 2020
Starostka dáva slovo účtovníčke Ing. Hovančíkovej. Hovorí, že tento bod programu bol prerokovaný na
pracovnej porade v utorok. Musí sa ešte doriešiť hasičská zbrojnice. Najpodstatnejšou zmenou bolo zvýšenie
bežných príjmov ZŠ s MŠ na 61.472,84 € a zvýšenie v príjmových operáciách kde išlo o návratnú pomoc vo
výške 26.599,00 €. Celkové príjmy sú vo výške 1.400.332,72 €. V bežných výdavkoch zvýšenie v kapitole
Ocú na 231.186,66 €, v kapitole civilná ochrana zmena na 200 €. Cestná doprava – údržba ciest, chodníkov
zvýšenie na 3.500,00 €, v kapitole zeleň zvýšenie na 62.211,22 € , verejné osvetlenie zvýšenie na 11.890,00€,
v kapitole kultúrny dom sa dopracovali stoly na výdajňu v kuchyni z 500 € na 2.100 €, znížili sme interiérové
vybavenie z 1.316 € na 316 €, znížil sa všeobecný materiál z 2.200 € na 1.600 €, kapitola školská jedáleň
zvýšenie na 3.401,00€ ide o opravu podlahy a dnes sa upravovali výdavky ZŠ s MŠ na 716.475,01 €
(zvýšenie o 5.093,14 €). Celkové bežné výdavky vo výške 1.146.002,48 €. V kapitálových výdavkoch sa
dopracoval projekt na protipožiarnu bezpečnosť vo výške 600,00 €, kapitola cestná doprava zvýšenie
z 900,00 € na 2.700,00 € (rozšírenie parkoviska pri ZŠ s MŠ), kapitola verejné osvetlenie zvýšenie na
1.230,00 € (rozšírenie VO), celkové kapitálové výdavky vo výške 238.196,61 €. Výdavkové finančné
operácie bez zmeny. Celkové rozpočtované výdavky vo výške 1.384.199,09 €. Ing. Hovančíková konštatuje,
že prebytok hospodárenia je vo výške 56.133,63 €. Starostka hovorí, že 16.000 € by sa nechalo a cca
40.000,00 € by sa použilo na požiarnu zbrojnicu.
Návrh uznesenia č. 263/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
11. úpravu rozpočtu na rok 2020
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka informuje, že treba schváliť do 31.12.2020 použitie návratnej finančnej výpomoci k výpadku
podielových daní kvôli Covid-19 o ktorú sme požiadali, a aj sme ju dostali.
Návrh uznesenia č. 264/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
použitie návratnej finančnej výpomoci na úhradu bežných výdavkov v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020
Z.z.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka hovorí, že do konca roka treba robiť ešte nejaké úpravy medzi položkami, a aby nemuselo zasadať
zastupiteľstvo, schválilo by sa uznesenie na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na rok, tým že
sa nebudú meniť celkové príjmy a výdavky.
Návrh uznesenia č. 265/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
zvýšenie rozpočtových príjmov a výdavkov na rok 2020 a presun medzi rozpočtovými podpoložkami
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Návrh rozpočtu na rok 2021
Ing. Hovančíková informuje, že návrh rozpočtu obsahuje skutočnosť posledných dvoch rokov 2018,2019,
schválený rozpočet 2020, očakávaná skutočnosť 2020, návrh 2021, 2022, 2023. Návrh za zvýšil o 5% .
Zapracované sú aj príjmy ZŠ s MŠ. Celkové príjmy na rok 2021 vo výške 1.205.706,00 € z toho bežné
1.189.406,00 €, kapitálové 1.000,00 €, finančné operácie 15.300,00 €. Celkové príjmy na rok 2022 vo výške
1.244.247,00 €, na rok 2023 1.284.168,00 €. Bežné výdavky na rok 2021 vo výške 1.146.023,07 €, na rok
3

2022 vo výške 1.188.402,07 €, na rok 2023 vo výške 1.231.605,07 €. Kapitálové výdavky na rok 2021 zatiaľ
iba vo výške 9.500,00 € (komunitné centrum), budú sa dopĺňať operatívne. Výdavkové operácie zatiaľ
nulové. Celkové výdavky na rok 2021 vo výške 1.155.523,07 €, na rok 2022 vo výške 1.188.402,07 € a na
rok 2023 vo výške 1.231.605,07 €. Účtovníčka konštatuje, že najpodstatnejší rok je pre nás rok 2021.
Prebytok by mal byť vo výške 50.182,93 €.
5. bod programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2021
Hlavný kontrolór Ing. Dušan Frndalovics dodal stanovisko poslancom. Konštatuje, že podľa zákona
o rozpočtových pravidlách obec nesmie ísť do mínusu, mala by mať minimálne vyrovnaný rozpočet.
Predložený rozpočet spĺňa túto požiadavku, a preto odporúča schváliť rozpočet na rok 2021.
Návrh uznesenia č. 266/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Dojč k návrhu rozpočtu na rok 2021.
Návrh uznesenia č. 267/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
rozpočet obce Dojč na rok 2021 bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 268/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 bez programovej štruktúry
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021
Starostka informuje prítomných, že toto VZN prešlo viacerými zmenami. Už rok sa plánovalo, aby sa odpad
platil podľa vyprodukovaného množstva. Zákon ukladá 0,1659 € za 1 kg skutočne vyprodukovaného odpadu,
za 1 liter odpadovej nádoby (popolnice) 0,15 € (80 l nádoba 10,80 €/rok, 120 l nádoba 16,20 €/rok, 240 l
nádoba 32,40 €/rok, 660 l nádoba 89,10 €/rok, 1100 l nádoba 148,50 €/rok).V prípade ak vlastník
nevyprodukuje žiadny odpad alebo vyvezie raz alebo menej ako raz odpadovú nádobu, poplatok sa vypočíta
ako súčin priemerného množstva odpadu na osobu za rok 2020. Ak vlastník nemá alebo nepotrebuje
odpadovú nádobu, môže si na obecnom úrade zakúpiť jednorazové vrecia. Cena je 3,50/ks, minimálny počet
je 6 ks na rok. Výpočet poplatku je hmotnosť vývozov x 2 x sadzba 0,1659 € + nájom popolnica. Zmenu
odpadovej nádoby treba nahlásiť do 31.1.2021. Inak je možné odpadovú nádobu vymeniť, ale nebude sa
meniť rozhodnutie o poplatku za KO. Objemný odpad sa môže odovzdať na zberný dvor do Senice. Ročne
môže odovzdať bezplatne jedna bytová jednotka 350 kg objemného odpadu. Podnikatelia musia zaplatiť
poplatok za nádobu ako je určený vo VZN. Je tam úľava vo výške 20% za rok pre rodiny s dieťaťom do veku
2 rokov a s trvalým pobytom v obci, pre obyvateľov so ZŤP 20 % úľava, poplatník s trvalým pobytom v obci
ak je inkontinentný dospelý môže požiadať o 20 % úľavu, musí predložiť čestné prehlásenie. Starostka
informuje, že od augusta rieši s TS Senica, aký majú vek popolnice, nevedeli povedať. Neoficiálne
odpovedali na stretnutí v auguste, že nádoby odpisujú 8 rokov.
K zverejnenému návrhu VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021 neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 269/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
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VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dojč na rok 2021
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
7. bod programu: VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2021
Starostka informuje, že žiadna zmena nenastala v tomto VZN.
K zverejnenému návrhu VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2021 neboli doručené žiadne
pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 270/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2021
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod programu: VZN o odpadoch
Starostka hovorí, že sa dopĺňali naše podmienky, dopĺňali sa čierne vrecia, objemný odpad iba cez TS Senica,
odovzdaný objemný odpad nad 350 kg bude spoplatnený.
K zverejnenému návrhu VZN o odpadoch neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 271/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o odpadoch
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
9. bod programu: VZN o určení výšky finančných prostriedkov a prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka
školy a školského zariadenia v obci Dojč
Starostka oboznamuje prítomných o zmenách v tomto VZN. Určuje sa výška dotácie na rok na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení – dieťa MŠ 2.458,91 €, dieťa ŠKD 144,11 €, stravník v ŠJ 162,12 €.
Musí sa každý rok upravovať, lebo sa mení koeficient.
K zverejnenému návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov a prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka
školy a školského zariadenia v obci Dojč neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 272/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v obci
Dojč
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
10. bod programu: VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení obce
Dojč
Starostka hovorí, že sa riešilo, lebo má byť novela. Výška príspevku musí byť jednotná bolo to povolené
v novele č. 245/2008. Od 1.1.2021 v skrátenom konaní bolo schválené, že výšku mesačného príspevku určí
obec VZN a musí to byť jednotná suma. Starostka komunikovala s Ing. Vyletovou zo Senice, oni vyriešili
z 18 e na 22 e. Momentálne máme 5 detí bez trvalého pobytu v škôlke. V rámci podielových daní dostaneme
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na jedno dieťa 11,99 €/mesiac. Dohodli sa na mesačnom príspevku vo výške 18 € pre všetky deti okrem
predškolákov. Veľa sa v tomto VZN vyškrtávalo, nakoľko nebude dotácia na stravu. Režijné náklady vo
výške 0,25 € na 1dieťa/žiaka/obed a 0,50 € na 1 zamestnanca/ostatné FO/obed.
K zverejnenému návrhu VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení obce
Dojč neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 273/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
11. bod programu: VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dojč
Ing Hovančíková oboznamovali prítomných, že spracovávala toto VZN. Riešilo sa v ňom, či by mala byť
poskytnutá dotácia na prevádzku a činnosť žiadateľa, ale prerobilo sa to na prevádzkové a režijné náklady
spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami žiadateľa a nesúvisiace s úlohou, podujatím alebo
akciou. Obsahuje údaje voči komu nemôže byť poskytnutá dotácia, posunutý termín na doručenie žiadostí
o poskytnutie dotácii do 30.11. Hovorí, že vždy boli problémy pri vyúčtovaní, teraz sa dotácia najprv
poskytne a až potom bude vyúčtovanie. Termín zúčtovania najneskôr do 31.10. príslušného kalendárneho
roka ak by bolo podujatie konané v novembri termín by bol do 15.12. Ešte sa vypustili niektoré čestné
prehlásenia. Ing. Hovančíková konštatuje, že je to prechodné ustanovenie nakoľko máme nové VZN.
K zverejnenému návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dojč neboli doručené žiadne
pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 274/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
19,10 h prišla JUDr. Svetlana Machová.
Doplnený bod programu: Nájomná zmluva s APROREAL s.r.o.
1. Starosta obce privítala Dr. Machovú a odovzdáva jej slovo. Informuje nás, že starú materskú škôlku
bude robiť firma APROREAL Šajdíkove Humence. Spoločnosť bude realizovať byty na 3 etapy.
V rámci prvej etapy začne výstavbu jednej nehnuteľnosti do času kde bude 6 bytov a budú založené
v prospech spoločnosti APROREAL. Prvá časť bude trvať 2 -2,5 roka. Uzatvorí sa nájomná zmluva,
ktorou súčasťou bude zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a zmluva o budúcej zmluve
a dohody o započítaní vzájomných pohľadávok. Konštatuje, že to bude byt štandard, kde sa môžu hneď
nasťahovať. Poslankyňa Mikulíková hovorí, že Dr. Machová doplnila zmluvu, že zmluvné strany sa
zaväzujú upraviť vzájomný vzťah týkajúci sa úpravy práv k časti pozemku registra „C“, parc. č. 304/6 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3450 m2, ktorá bude predmetom prevodu v časti upravenej
geometrickým plánom tak, aby boli zmluvnými stranami zohľadnené vlastnícke vzťahy, príp. vzťahy
upravené zmluvou o zriadení vecného bremena k vybudovaným parkovacím miestam, zeleni,
inžinierskym sieťam, právam prechodu, prejazdu tak, ako budú zriadené na predmetnej nehnuteľnosti –
parc. č. 304/6. Pozemok okolo stavieb bude upravený geometrickým plánom aby boli upravené vzťahy.
Momentálne sa presne nevie, ktorá časť zostane obci a ktorá APROREAL. Starostka hovorí, že výška
nájomného nie je daná. Bolo konzultované aj s audítorkou Ing. Urbanovou. Návrh výšky nájmu bol
dohodnutý 100 € na rok.
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Návrh uznesenia č. 275/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
a) nájomnú zmluvu s právom stavby uzatvorenú medzi Obcou Dojč a spoločnosťou APROREAL s.r.o.,
predmetom ktorej je úprava práv a povinnosti súvisiacich s užívaním a realizáciou nehnuteľností
špecifikovaných v zmluve, ktorej neoddeliteľnou prílohou je architektonická štúdia, popis vyhotovenia
bytovej jednotky, zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, zmluva o budúcej zmluve
b) zmluvu o zriadení záložného práva uzatvorenú medzi Obcou Dojč a spoločnosťou APROREL s.r.o.,
predmetom ktorej je zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam špecifikovaným v čl. I. zmluvy
c) zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy a dohody o započítaní vzájomných pohľadávok, uzatvorenú medzi
Obcou Dojč a spoločnosťou APROREAL s.r.o., predmetom ktorej sú práva a povinnosti zmluvných strán
upravené v zmluve
d) výšku nájmu 100 € ročne, slovom jednosto eur
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
12. bod programu: VZN o prevádzkový poriadok pohrebiska
Starostka hovorí, že sa mení cenník nájomného za hrobové miesta. Bude sa stanovovať podľa m2. Základná
sadzba bude 0,50 €/m2 vrátane obrubníka a betónového chodníka. Už sa začali aj merať, ak obruba bude
neprimeraná, zaráta sa do m2. Tretina cintorína je už zameraná. Podľa zákona je určený rozmer pre jednohrob
120x250 a dvojhrob 210x250. Starostka obce konštatuje, že sa to bude týkať nových zmlúv, ktorým vypršala
platnosť.
K zverejnenému návrhu VZN o prevádzkový poriadok pohrebiska neboli doručené žiadne pripomienky alebo
návrhy.
Návrh uznesenia č. 276/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN prevádzkový poriadok pohrebiska
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
13. bod programu: Informácia hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór informuje, že za obdobie od 6.10.2020 do 26.10.2020 vykonal kontrolu hospodárenia
v oblasti preverenia spôsobu priebehu verejných obstarávaní a prieskumov trhu a cestovné náhrady za
obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2019 v ZŠ s MŠ v Dojči. Konštatuje, že vykonanou kontrolou neboli zistené
žiadne nedostatky.
Návrh uznesenia č. 277/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
14. bod programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Hlavný kontrolór predkladá plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Bude kontrolovať priebeh realizácie
„Projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“, čerpanie dovoleniek v ZŠ s MŠ od 1.1.2018,
vypracuje odborného stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020, spracuje plán kontrolnej činnosti na
II. polrok 2021, ostatná kontrolná činnosť, účasť na konferencii Združenia hlavných kontrolórov SR, účasť na
iných školeniach a vzdelávacích aktivitách a ďalšie kontroly podľa požiadaviek poslancov. Poslanec Pavol
Zich mal požiadavku na štatistickú informáciu ohľadom poskytnutých dotácii od roku 2015. Starostka
vyzvala poslancov na doplnenie plánu kontrol, ak by mali návrh, aby ho podali. Návrh na kontrolu môžu
poslanci podať kedykoľvek.
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Návrh uznesenia č. 278/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Doplnený bod programu: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
za školský rok 2019/2020
Starostka oboznamuje prítomných, že ZŠ s MŠ má zo zákona povinnosť predložiť správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti. Predložená bola 21.10.2020. Sú tam popísané základe údaje
ZŠ s MŠ, rada školy, metodické orgány, údaje o počte žiakov, ukončenie školskej dochádzky, rozmiestnenie
žiakov po skončení ZŠ, úroveň výchovného procesu, úroveň vyučovacieho procesu, uplatňovanie učebných
plánov, prezentácia školy na verejnosti, zapojenie sa do projektov, výsledky inšpekčnej činnosti, priestorové
a materiálno-technické podmienky školy, rozvoj školy, ako učitelia pracovali počas mimoriadnej situácie
(covid), do akých krúžkov sú deti zapojené. Správa je prílohou zápisnice.
Poslanec Zich sa pýtal, ako je to s kapacitou školy. Riaditeľ hovorí, že sa jazyková učebňa prerábala na triedu
a momentálne sú všetky triedy obsadené. Poslankyňa Macková konštatuje, že nám klesá počet žiakov
v triedach. Poslankyňa Kozánková otázku, prečo už nie sú dve družiny (oddelenia školského klubu). Riaditeľ
školy informuje, že pani Ovečková má časť úväzku ako asistent a teraz pracuje aj individuálne s deťmi.
V školskom klube je celkovo prihlásených 36 detí, momentálne ich je 22 hovorí riaditeľ. Muselo by sa to
technicky doriešiť, ak by bol veľký tlak na rozdelenie školského klubu. Otázka od poslanca Zicha, či dostali
nejakú dotáciu cez Covid, kúpili sa počítače, konštatuje riaditeľ.
Návrh uznesenia č.279 /2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2019-200
15. bod programu: Zmeny Územného plánu 2021
Starostka hovorí, že v zmysle zákona sa musí každých 5 rokov prehodnocovať Územný plán. Posledné
zmeny boli v roku 2016 a Zmeny a doplnky schválené v roku 2017. Momentálne máme veci na doplnenie.
Kto má záujem o zapracovanie, musí sa podieľať na spoluúčasti. Starostka vyzýva občanov aj poslancov, že
môžu podávať návrhy.
Návrh uznesenia č. 280/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči
súhlasí so začatím konania na úpravu územného plánu obce Dojč v zmysle § 31 ods. 4 zákona 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov s doplnením
a zosúladením územného plánu obce Dojč z roku 2009, zmien a doplnkov č. 1 z roku 2017 a z dôvodu
zosúladenia územno-technického využitia územia lokalít obce.
Zmene územného plánu bude predchádzať verejná diskusia so zostavovateľom dodatku.
V prípade zmeny plánu na základe žiadosti podnikateľského subjektu či obyvateľa, bude sa tento podieľať na
finančnom krytí tých zmien.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
16. bod programu: Doplnky Pasportu MK a dopravného značenia
Starostka hovorí, že nám pribúdajú nové ulice, musíme riešiť situácie. Nová značka stopka pri pošte a pri
pánovi Filušovi. Konštatuje, že sa musí upraviť a doplniť tento Pasport miestnych komunikácií a dopravného
značenia podľa skutočnosti so zapracovaním rozvoja obce. Návrh nám spracuje oprávnená osoba na základe
našich podkladov a dopravný inšpektorát bude doplnok odsúhlasovať.
8

Návrh uznesenia č. 281/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
so začatím konania na úprave Pasportu miestnych komunikácií a dopravného značenia obce Dojč na základe
§ 3d, ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov s doplnením
a zosúladením s rozvojom obce
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
17. bod programu: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
Zastupiteľstvo by podľa plánu malo zasadať každý mesiac, okrem júla a novembra, a to nasledovne:
21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 22.04.2021, 20.05.2021, 17.06.2021, 26.08.2021, 23.09.2021,
21.10.2021, 09.12.2021. Pevné dátumy sú 17.06. (schvaľovanie Záverečného účtu obce), 26.08.
(schvaľovanie použitia prebytku hospodárenia a rezervného fondu) a 9.12. (schvaľovanie rozpočtu na
nasledujúci rok).
18. bod programu: Rôzne – práce na HZ, verejné osvetlenie, kamerový systém, miestny rozhlas
a varovný systém, žiadosti na environmentálny fond, príprava PHSR 2021 – 2027, výzva ZSE na orez
stromov, práce na monografii obce
Starostka PaedDr. Melišová hovorí, že hasičská zbrojnica je vo vnútri zo stavebného hľadiska dorobená,
chýbajú zariaďovacie predmety ako zásuvky, vypínače, umývadlá, WC misy...., dokončené a spustené je aj
ústredné plynové kúrenie. Auto už je tam zaparkované. Zvonku treba ešte dobudovanie spevnených plôch
a fasádu. Spevnené plochy nie sú vôbec zapracované v projekte a ani zateplenie Ing. Hostinská Bobeková pri
rozpočte nerátala s týmito položkami.
Verejné osvetlenie na ihrisku bude ešte dodané, bude sa vypínať o 21,30 h, pomôžu pri kamerových
záznamoch, ďalšie verejné osvetlenie je dobudované pri škole pri parkovisku, ďalej ulička pri Kozánkovcov.
Vybudoval sa kamerový systém od obecného úradu po multifunkčné ihrisko, dobudovala sa etapa uličky po
cintorín, lebo nám na to vyšli ešte peniaze. Na základe schválenej výšky na kamerový systém a aktualizáciu
cenovej ponuky bolo možné vybudovať aj rozšírenie pôvodného zámeru budovania kamerového systému.
V rozširovaní kamerového systému by sme chceli pokračovať aj v roku 2021 smerom na Kolóniu.
Starostka pracuje na žiadosti na kanalizáciu a odpadové hospodárstvo na environmentálny fond.
Verejné obstarávanie na rozhlas sa stále kontroluje, minulý týždeň sa aj opravoval. Zistilo, že zo všetkých
chybných sa dal opraviť iba pred Huttovými číslo domu 76. Objednané sú nové rozhlasy, ale kedy prídu
nedokážeme ovplyvniť.
Pracuje sa na PHSR na roky 2020 – 2021, ale VUC TT SK zatiaľ nemá vypracovaný svoj dokument, ktorý by
mal byť východiskom pre náš v obci. Po komunikácii s Ing. Antipovovou, môžeme si vlastný program
schváliť, ale ak VÚC bude mať niečo ďalšie vo svojom budeme to musieť zapracovať. PHSR by sa
schvaľovalo na budúcom zasdnutí obecného zastupiteľstve.
ZSE dalo výzvu na orez stromov, bude sa hlásiť aj v rozhlase pre obyvateľov.
Pracuje sa na monografii stále, bude sa revidovať z roku 1998. Redakčná rada bude: Dr. Závodný (dojčanské
nárečie), doc. Slavík, dr. Vrablec (histária), p. Šimek a p. Bátorová (za obec). Pôjde aj výzva do novín na
fotografie alebo artefakty.
Kamerový systém nie je ešte spustený. Označenie obce sa rieši, nakoľko pán Pavlík nás upozornil, že nemôže
byť na tabule s tabulou Obec Dojč. Nie je to dopravná značka. Musí byť viditeľná informácia podľa zákona,
čiže môže byť na stĺpe s verejným osvetlením.
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Starostka informuje, že hasiči sú zaradení do kategórie „B“.
Prišlo pozvanie na videokonferenciu v rámci novovznikajúcej Rady partnerstva (TT SK) pre Integrovaný
územný rozvoj TTSK na roky 2021-2027 a návrhu Štatútu Rady partnerstva, ktorý upravuje jej postavenie,
pôsobnosť, zloženie a úlohy (prerozdeľovanie financií).
Starostka podala tieto projektové zámery:
- budovanie meračov rýchlosti, spomaľovačov rýchlosti
- budovanie miestnej športovej infraštruktúry slúžiacej pre pohybové, športové a voľno-časové aktivity
všetkých vekových skupín (rekonštrukcia futbalové ihriska, basketbalové a hádzanárskeho ihriska, skatepark)
- materiálovo technologické vybavenie športových zariadení
- rozvoj cyklo-dopravy a jej infraštruktúry
- stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich prvkov športovej infraštruktúry, školských
areálov, zariadení pre komunitný rozvoj športu
- vodozádržné opatrenia v prírode
- preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
- výstavbu chodníkov, priechodov a nadchodov pre chodcov
- zníženie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve obce Dojč
- podpora budovania osvetlenia kritických miest
- obnova stavebno-technického stavu národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov a súvisiacej
infraštruktúry a historických budov
Žiadosť od p. Peričku a Balážovej o vydanie stanoviska obce. Ide o parcelu za regulačkou plynu ako končí
„Otrubnica“, okolo je cirkevná parcela. JUDr. Mikulíková hovorí, že v LV je ako miestna, zo zákona s ňou je
zakázané konať. Peričkových nemajú priamy prístup k ich parcele. Obec nemá zámer všeobecne predávať
miestne komunikácie. Pre obec by bolo účelné zameniť pozemky, verejné priestranstvo tam vieme dať. Pán
Perička hovorí, že na tej parcele nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy, je tam dané bremene a obec s ňou
nemôže nakladať, treba to doriešiť. Starostka hovorí, že o zámene pozemku s pánom farárom.
Návrh uznesenia č.282 /2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
- plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
- informáciu o vykonaných prácach na hasičskej zbrojnici, vybudovanom verejnom osvetlení na
ihrisku, vstupe do školy – parkovisko, ulička u Kozákonkovcov, vybudovanie kamerového systému
od Obecného úradu pri „Maďaričovi“, po školu a multifunkčné ihrisko a od pošty cez Uličky po
cintorín,
- žiadostiach na envirofond – kanalizácia + dopadové hospodárstvo,
- verejné obstarávanie varovný systém a miestny rozhlas
- príprave PHSR na roky 2021 – 2027, vyhodnotení ankety a priorít pre nadchádzajúce obdobie
- výzvu ZSE distribúcia o zimnom oreze drevín zasahujúcich do elektrického vedenia
- práce na monografii o obci – revidovanie monografie z roku 1998, radakčná rada
- žiadosť Ivana Peričku a Michaely Balážovej o vydanie stanoviska obce
Starostka dáva návrh na odmenu pre Juliu Kozánkovú za zastupovanie a za zodpovedné plnenie úloh vo
výške 250 €.
Návrh uznesenia č. 283/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
odmenu zástupkyni starostky Bc. Júlii Kozánkovej vo výške 250 € v zmysle § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za zastupovanie a zodpovedné plnenie úloh, ktorými
bola poverená.
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Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 1 (Júlia Kozánková)
Správa o činnosti starostky v období 25.08. – 10.12.2020:
- blahoželanie p. Kabátovi k 90. tke, mesiac úcty nezrealizovaný iba sa rozniesli poukážky, uvítanie do života
v parku, Mikuláš na voze
- stavebné konanie: Aproreal – napojenie na cestu II/500, Kocáková, Lorenc, Brenkus – zmena stavby,
Gejguš, Klena Zdenek, Matta, RP Team, Ju.Ro. stav, Kadlečík, Barter, Maderič
- štátny stavebný dohľad: Hrubša, Klena Zdeno
- kolaudačné konania: nn st Investment, nn Jašterice
- riešenie sociálnej situácie – Vician František, Václavková Alojzia, Beňáková Pavlína
- TS – váženie, vrecia, stretnutie so starostami Hlbokého (Čobrda), Rovenska (Rehuš), Rohov (Ravas), GX
Kalman – vážiaci systém, Krajspol – vážiaci systém, kontrola vývozu priamo na skládku, stretnutie s Ing.
Turzom
- obecné noviny
- Monografia – stretnutie redakčnej rady
- PHSR – dotazník a jeho vyhodnotenie, spracovanie do PHSR
- zber šatstva, elektroodpadu
- IBV Záhumenice – Stulančák, ZSE, Gergelová, cesta, vlastníci pozemkov + investor III. etapy
- Povodie Moravy – Jurkovič, Farkaš, čistenie potoka
- VUB – zubný lekár, v januári by mal ordinovať
- školenie prvej pomoci
- 2 kolá testovania na COVID-19 – zabezpečovanie od priestorov, dezinfekcie, OPP, stravy, zdravotníkov,
adminov do tímov, komunikácia so zástupcom OS SR, príprava a podpisovanie dohôd....Informácie
zmätočné, zmena ja 3x denne a v priebehu týždňa nespočetne (germicídne žiariče, lekárske lehátka,
lekárnička) oznam s harmonogramom pre obyvateľov....
- Cyklocesta – MAS Záhorie (Rybky, Smrdáky, Koválov, Dojč, ŠH), VUC
- EU fondy Senica – Dojč – Šaštín (SE 1,4 km, ŠH 1,6 km, Dojč 3,4 km, BM 5,5 km, Štefanov
0,8 km, Šaštín 2,6 km celkom cca 15,3 km) – líniová stavba, PD, výzva 07/2021
- komunikácia so školou – finančné prostriedky pre školu, vyučovanie, zisťovanie záujmu o testovanie...
- Fazekaš – koberce – PVC do jedálne
- Vodný plán Slovenska – videokonferencia, inundačné územia, čistenie vodných tokov,
- Webinár Povinnosti obce pri poskytovaní sociálnych služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce
- Skatepark by nás stál cca 60.000 €
Návrh uznesenia č. 284/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu o činnosti starostky od 25.08.2020 do 10.12.2020
19. bod programu: Diskusia
Nikto nemá žiadnu otázku, ani návrh.
20. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa nečítajú, nakoľko im porozumeli počas jednania.
21. bod programu: Záver
Starostka ukončuje zasadnutie obecného zastupiteľstva a zároveň ďakuje za spoluprácu a praje príjemné
prežitie vianočných sviatkov. Zasadnutie ukončené o 20:32 hod.
Zapisovateľka: Klaudia Habová

..........................................
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Overovatelia: Mgr. Zuzana Macková
Ing. Ján Ušiak
Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová
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