ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa koná dňa 25. augusta 2020
Zasadnutie zahájené o 18,08 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
7. úprava rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením starostky obce
Návrh 8. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2020
Indikatívna ponuka financovania
VZN o organizácii miestneho referenda v obci Dojč
Zápis do kroniky za rok 2019
PHSR obce Dojč – kontrola plnenia
Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2020 – ZŠ s MŠ
Informácia o realizácii investičných akcii – hasičská zbrojnica, budovanie verejného osvetlenia,
opravy ciest, rozšírenie kamerového systému v obci, komunitné centrum, spevnená plocha na
parkovanie za KD
Rôzne – ambulancia zubného lekára, žiadosti o predĺženie nájmu v obecnej bytovke, žiadosť
o pridelenie bytu v obecnej bytovke, mosty a mostíky pre peších, čierne stavby v obci, informácia
o priebehu sčítania obyvateľov domov a bytov
Informácia o činnosti starostky
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: Mgr. Zuzana Macková
Ing. Pavol Zich
Bc. Júlia Kozánková
Ing. Katarína Horňáková
Katarína Čelústková

hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní: Beata Bátorová, Ing. Ján Ušiak, JUDr. Antónia Mikulíková, Pavol Kondrla
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
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1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na 17. zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč v roku 2020. Starostka navrhuje zapisovateľku – Klaudia Habová,
členov overovateľov zápisnice – Zuzana Macková, Pavol Zich.
Zároveň predkladá návrh programu 17. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, ktorý bol zaslaný
poslancom a zverejnený dňa 19.8.2020. Starostka konštatuje, že prítomných poslancov je 5 čiže je
zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Prítomných poslancov: 5
Návrh uznesenia č. 232/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči.
Hlasovanie:
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka navrhuje členov návrhovej komisie - Katarína Čelústková a Katarína Horňáková.
Návrh uznesenia č. 233/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, Zuzana Macková, Pavol Zichoverovatelia, návrhovú komisiu v zložení Katarína Čelústková, Katarína Hornáková
Hlasovanie:
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: 7. úprava rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením starostky obce
Starostka dáva slovo účtovníčke Ing. Hovančíkovej. Ekonómka informuje, že v 7. úprave rozpočtu sa
presúvali finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu. V príjmoch neboli žiadne zmeny iba vo
výdavkoch. V kapitole obecný úrad zvýšenie vodné, stočné z 200 € na 800 €, konkurzy, súťaže zníženie
z 1.800 € na 1.200 €, všeobecné služby zvýšenie z 6.500 € na 8.500 €, špeciálne služby zníženie z 9.000 €
na 7.000 €. V kapitole ZŠ s MŠ bol iba presun medzi kódmi zdroja na podpoložke vratky. Rozpočtové
hospodárenie zostalo nezmenené.
4. bod programu: Návrh 8. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2020
Ing. Hovančíková informuje prítomných o 8. zmene rozpočtu a to nasledovne:
- v bežných príjmoch sa zvýšil transfer zo ŠÚF o 720 € dotácia za mieru vytriedenia, 3.000 € transfer zo
ŠR na prenesený výkon – dotácia dobrovoľný hasičský zbor obce
- vo finančných operáciách presun z rezervného fondu obce v sume 33.750 €
- v bežných výdavkoch – kapitola požiarna ochrana - školenie zvýšenie z 300 € na 1.700 €, prevádzkové
stroje zníženie na 0 €, palivo z 600 € na 500 €, pracovné odevy kód zdroja 111 z 0 € na 1.592,88 €,
pracovné odevy kód 41 z 700 € na 607,12 €, špeciálne stroje kód zdroja 111 z 0 € na 1.571,28 €, špeciálne
stroje kód 41 z 400 € na 328,72 €, špeciálny materiál kód zdroja 111 na 26,70 €, všeobecný materiál z 400
€ na 393,30 €, údržba budov zníženie z 200 € na 0 €, presun medzi položkami a zvýšenie o dotácie
- v kapitálových výdavkoch dofinancovanie PD hasičskej zbrojnice z 1.820 € na 3.570 €, nemalo by sa
celé vyčerpať
Zároveň sa pýta ekonómka, či bude skutočné čerpanie kapitálok, ktoré sú schválené v rozpočte, nakoľko
sa míňajú peniaze na údržbu zelene. Informuje, že výška rezervného fondu je 46.172,05 € ešte sa bude
z toho platiť projektová dokumentácia vo výške 3.570 € čiže RF je 42.602,05 €. Do konca augusta
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môžeme rezervný fond rozpustiť. Po diskusii sa dohodli poslanci, že 12.000 € na výstavbu hasičskej
zbrojnice a 20.000 € na verejné osvetlenie. Kamerový systém sa nebude robiť, finančné prostriedky
v sume 15.000 € sa presunú do bežných výdavkov na údržbu zelene. Ak sa tieto prostriedky nevyčerpajú,
tak sa podľa potreby urobí úprava rozpočtovým opatrením starostky. Rozpočtové hospodárenie zostalo
nezmenené v sume 5.956,93 €.
Návrh uznesenia č. 234/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie:
7. úpravu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením starostky obce
Návrh uznesenia č. 235/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
8. zmenu rozpočtu na rok 2020
Hlasovanie:
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 236/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v celkovej sume 12.000 € na realizáciu výstavby Hasičská zbrojnica – zmena.
Hlasovanie:
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 237/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v celkovej sume 20.000 € na realizáciu verejného osvetlenia.
Hlasovanie
prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Dotaz ohľadom koľko bude stáť verejné osvetlenie. Starostka hovorí, že faktúra je vo výške 21.472,65 €
bez DPH (ide o VO na parkovisku pri ZŠ, ihrisko, cesta u Kozánkovcov a Zelnice).
5. bod programu: Indikatívna ponuka financovania
Starostka hovorí, že na komisii nestihli doriešiť ponuku z Prima banky na úver. Výška bezúčelového
úveru je vo výške 100.000 €, celková úroková sadzba je 1%, poplatok je 0,25% z objemu úveru,
záväzková provízia 0,06 €. Na klube starostov a aj zo strany ZMOSu sme boli usmernení, ak máme
možnosť si zobrať tento úver, nemáme váhať, že by sme už takéto výhodné podmienky nedostali. Obec
má očakávať posledný štvrťrok 2020 a prvý štvrťrok 2021 výpadok podielových daní. Od septembra
nabieha nová reforma samosprávy o ktorej nič neviem. Dalo by sa použiť na pokrytie kapitálok ale keby
sme ich na bežné výdavky použili, nemuseli by sme stihnúť splatenie do 31.12. Poslankyňa Zuzana
Macková hovorí, že nechce, aby sme išli do úveru. Poslankyňa Katarína Čelústková sa pýta či má obec
kontokorent. Ekonómka hovorí, že nie. Nakoniec táto ponuka bola prezentovaná iba ako informácia.
Návrh uznesenia č. 238/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Indikatívnu ponuku Prima banky
Príchod poslankyne Tonky Mikulíkovej o 18:50 hod.
Prítomných poslancov: 6
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6. bod programu: VZN o organizácii miestneho referenda v obci Dojč
V roku 2011 bolo prijaté VZN č. 3/2011 o organizácii miestneho referenda a o podmienkach
organizovania zhromaždenia obyvateľov obce Dojč. Bolo prijatá novela zákona o obecnom zriadení, ktorá
zaviedla rôzne zmeny a týkajú sa tohto VZN. Čiže nemôžu byť spolu spojené. Obsahuje kedy sa
referendum vyhlasuje, aká je príprava, komisie, zoznamy voličov, hlasovanie, sčítanie hlasov, zápisnica,
vyhlásenie výsledkov, čl. 13 sa mení zrušuje sa tam pôvodné VZN. Celé nové VZN je v prílohe zápisnice.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 10.08.2020. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky ani písomne, ani pri prerokovávaní na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Návrh uznesenia č. 239/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenia o organizácii miestneho referenda v obci Dojč
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
7. bod programu: Zápis do kroniky za rok 2019
Starostka obce vraví, že od roku 1996 nevedieme kroniku. Rok 2019 spracovala pani Viola Žilínková.
Pani Žilínková sa pýta poslancov, či majú nejaké výhrady. Keď sa im nebude niečo páčiť, nech povedia.
Poznamenala, že kronika je o 1000 ľuďoch a 1000 názoroch. Poslankyňa Macková mala iba poznámku k
odseku o Soche sv. Urbana a poslankyňa Mikulíková, že je tam drobná chyba v názve ich firmy. Inak
poslankyňa Macková veľmi pekne poďakovala za veľmi dobré spracovanie. Pani Žilínková píše už rok
2018, nepíše ich ručne ale elektronicky. Poďakovala za veľmi podrobné materiály od Matice Slovenskej.
Poslanci ešte raz veľmi ďakujú.
Návrh uznesenia č. 240/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zápis do kroniky za rok 2019
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod programu: PHSR obce Dojč – kontrola plnenia
Starostka konštatuje, že v roku 2015 bol prijatý program hospodárskeho a sociálneho rozhodnutia
a následne vyhodnocuje jeho plnenie obce Dojč za roky 2014 – 2020:
Prioritná oblasť 1 – hospodárska
Dobudovanie infraštruktúry obce
 rozšírenie kanalizácie v obci - podané žiadosti o dotáciu a envirofondy na Environmentálny fond,
 rekonštrukcia miestnych komunikácií
 dobudovanie chodníkov - Otrubnica
Zlepšenie politiky bytovej výstavby
 vytvorenie podmienok pre výstavbu RD – developer dokončil a skolaudoval infraštruktúru pre 35 RD
v lokalite Za školou
príprava na rekonštrukciu areálu bývalej MŠ na byty
Rekonštrukcia verejných budov
 rekonštrukcia KD – WC ženy a muži, výdajňa jedla, sklad, výmena okien v technickej časti KD,
vybudovanie vchodu do technickej časti KD, rekonštrukcia oplotenia v KD,
 výstavba budovy hasičskej zbrojnice – pred dokončením
 kolumbárium na cintoríne
Podpora podnikateľského prostredia a služieb verejnej správy
 budovanie čerpacej stanice PHM v časti „Padelky“
 skvalitnenie webstránky, aplikácia Obec v obraze
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 pravidelné informovanie obyvateľov vydávaním obecných novín
Prioritná oblasť 2 – sociálna
Zvyšovanie kvality sociálnych služieb
 výstavba komunitného centra (sú len základy)
zapojenie sa do projektu „Akvizícia knižníc“ získali sme 1500 €
rekonštrukcia priestorov v zdravotnom stredisku – ambulancia všeobecného lekára, priestory na
podnikanie - kaderníctvo
Podpora a rozvoj školstva
 rekonštrukcia WC chlapci,
Podpora vidieckeho cestovného ruchu
 vybudovanie cyklotrasy – podaná žiadosť na získanie fondov na PD cyklotrasy
 infotabuľky pri významných miestach v obci
Podpora športových aktivít
 workoutové ihrisko pri zdravotnom stredisku
 rekonštrukcia multifunkčného ihriska – siete, uzamykanie, VZN 5/2015 (naša mládež sa nudila, máme
popísane všetky panely)
Prioritná oblasť 3 – environmentálna
Podpora aktivít v oblasti ochrany životného prostredia
 osveta triedenia, váženie komunálneho odpadu
Zlepšenie kvality ovzdušia a protipovodňová ochrana
 regenerácia verejných priestranstiev - výsadba zelene, zapojenie sa do projektu „Zelené obce“
 potok – Dolinský a struhy za Adamkovičmi a za Kumpanovcami – kosenie, čistenie
 geodetické prípravné práce k projektu z EF na vodozádržné opatrenia v obci
Starostka zároveň vyzýva poslancov aby porozmýšľali nad doplnením PHSR na roky 2021 – 2027, čo by
sa mohlo všetko urobiť.
Návrh uznesenia č. 241/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
plnenie PHSR obce Dojč na roky 2014 -2020
9. bod programu: Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.6.2020 – ZŠ s MŠ
Starostka informuje, že poslanci mali k dispozícii správu o plnení. Starostka ma spísané pripomienky,
ktoré sa adresujú pánovi riaditeľovi.
Návrh uznesenia č. 242/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2020 v ZŠ s MŠ v Dojči
10. bod programu: Informácia o realizácii investičných akcií – hasičská zbrojnica, budovanie
verejného osvetlenia, opravy ciest, rozšírenie kamerového systému v obci, komunitné centrum,
spevnená plocha na parkovanie za KD
K hasičskej zbrojnice je ešte treba prípojky, liate priemyselné podlahy sa budú dávať, úprava terénu,
fasáda. Socha Sv. Floriána už prišla.
Podnikatelia ponúkli pomoc, čiže verejné osvetlenie bude lacnejšie. Stĺpy by mali byť na obecnom
pozemku ale musia byť 1 m od cesty a to sú už súkromné pozemku, účastníci súhlasia že môžu byť na ich
pozemkoch.
Pán Marián Brúsil sponzorsky vypracoval projekt na merače rýchlosti, ten pôvodný sa opraví a ďalšie sa
pridajú na smer od kostola na Šajdíkove Humence, od Šajdíkových Humeniec plus vstup do obce pri
družstve.
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Starostka dáva do pozornosti, že komunitné centrum sa nerovná ubytovanie pre Rómov a utečencov. Je to
miesto, kde sa môžu stretávať komunity ako mamičky na materskej, jednota dôchodcov a iné.
Momentálne hotové základy, budú tam 2 veľké miestnosti, wc ženy a muži a miestnosť pre komunitného
pracovníka.
K spevnenej ploche za kultúrnym domom hovorí starostka, že je tam návážka, zostala ešte rezerva, keď sa
bude rušiť stará hasičská zbrojnica a márnica za domom smútku. V roku 2021 je naplánovaná navážka
makadamu.
Podpísaná zmluva na projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia budovy Jednoty, pripravujú sa zmluvy na
bývalý areál materskej školy.
11. bod programu: Rôzne – ambulancia zubného lekára, žiadosti o predĺženie nájmu v obecnej
bytovke, žiadosť o pridelenie bytu v obecnej bytovke, mosty a mostíky pre peších, čierne stavby
v obci, informácia o priebehu sčítania obyvateľov domov a bytov
Starostka informuje prítomných, že budeme mať nového zubného lekára Dr. Volodymyra Bumatsenko,
má ordináciu v Jablonici, chce tam ukončiť a chce mať iba v Dojči. Má požiadavku na interiérové
vybavenie, podal si žiadosť 6.8.2020, žiadal aj nájomnú zmluvu aby ju mohol odovzdať. Do nájomnej
zmluve sa mu zatiaľ dalo nájomne 1 € do konca roka plus energie. Má záujem aj o presťahovanie sa do
Dojča.
Na obec prišli žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy od pani Milady Tománkovej a pani Barbory
Vajdovej. Poslanci súhlasia s predĺžením zmlúv ale chcú aby sa dopísala veta, že sú to štartovacie byty.
Ďalšia žiadosť od Dominiky Morávkovej o pridelenie obecného bytu. Momentálne nie je voľný žiadny
obecný byt. Starostka hovorí, že u pani Vajdovej je stále problém s kotlom, už bola 2x menená expanzka
v priebehu dvoch rokov, že jej zase netečie teplá voda. Pán Kubečka hovoril, že to môže byť batériou upchatá alebo výmenník. Tieto kotly majú už 10 rokov a životnosť je cca 12-15 rokov.
Starostka dáva slovo pani Habovej ohľadom sčítania domov a bytov. Pani Klaudia Habová oboznamuje
prítomných o aktuálnom stave sčítania domov a bytov. Úplných má 119 domov, rozpracovaných 353,
zrušených 37 a needitovaných 8. Počas sčítania sa zistilo, že pár skolaudovaných a zbúraných domov nie
sú zapísané do katastra nehnuteľností. Chýbajú adresné body, bude sa dávať reklamácia na ministerstvo
vnútra, lebo nám nesedia AB s rodinnými domami, sú poposúvané ide o cca 88 domov. Ešte sa zistilo, že
jedno súpisné číslo máme na dve budovy. Čo nemôže byť.
Návrh uznesenia č. 243/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o:
- výstavbe hasičskej zbrojnice
- dobudovaní verejného osvetlenia v obci
- oprave miestnych komunikácií a lávok cez potok
- rozšírení kamerového systému v obci
- výstavbe komunitného centra
- spevnenej plochy za kultúrnym domom
- stavbách v obci v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2020-2021
- uzatvorení nájomnej zmluvy na ambulanciu zubného lekára v zdravotnom stredisku s Dojči
Návrh uznesenia č. 244/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v obecnej bytovke pre:
Barboru Vajdovú, byt č. 1, termín predĺženia nájomnej zmluvy do 31.10.2022
Miladu Tománkovú, byt č. 3, termín predĺženia nájomnej zmluvy do 31.10.2022
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Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka obce informuje, že bola doručená žiadosť od pána Peričku o usporiadaní vlastníckych vzťahov
k prístupovej komunikácii k výstavbe rodinného domu a zároveň dáva slovo pánovi Ing. Peričkovi. Chce
aby obec vybudovala prístupovú cestu za ich domom, kde bude syn stavať. Súčasný stav je, že sa jazdí po
jeho pozemku. Žiada o vybudovanie , podieľali by sa na prácach. Starostka hovorí, že obyvateľ nemôže
úkolovať obec aby vybudovala obecnú cestu. Starostka navrhuje, aby sa postupovalo ako u Kozánkovcov
čiže sa dá vypracovať geometrický plán na vyčlenenie. Musí tam byť územná rezerva na cestu chodník.
U Kozánkovcov boli spísané kúpne zmluvy s obcou, že odpredajú svoje pozemky za symbolické 1 €.
Cesta by sa nebudovala, ale iba spevnila. Starostka dáva slovo poslancom na vyjadrenie. JUDr.
Mikulíková hovorí, že developérske spoločnosti pozemky vykupujú, urobia na vlastné náklade cesty,
prípojky a potom prevedú do sumy do kúpnej zmluvy. Konštatuje, že obec nemá financie na vybudovanie
nových ciest. Starostka, že priorita je kanalizácia a budovanie všetkých miestnych komunikácii. Starostka
opakuje, že môže dať urobiť na odčlenenie geometrický plán a vy by ste nám odpredali 4,5 m za 1 €.
Starostka spomína, že táto spevnená plocha by mohla byť spojená s družstevnou bytovkou. Pán Perička
hovorí, že možné aj iné riešenie, pokiaľ by predával pozemok, čelom z jeho pozemku. Uvádza, že pán
Kondrla povedal, že pozemok p. Peričku je hranica intravilánu a extravilánu. Starostka konštatuje, že ak je
pozemok v extraviláne nemôže byť tam cesta podľa územného plánu. Nakoniec dáva starostka obce
pánovi Peričkovi na rozmyslenie. Starostka hovorí, že 5,5 m je minimálna územná rezerva na cestu
a chodník na obojstrannej ceste. Musí zistiť u pani Mikulíčkovej či môžeme v extraviláne poľnú cestu
použiť na bežnú. Informáciu podá do budúceho zastupiteľstva.
Starostka zistila, že pozemok, na ktorý vyvážame bioodpad nie je obecný ale majiteľ je pán František
Čelústka. Ani on netušil, že tam má pozemok. Jedná sa o ostatnú plochu par.č. 8617 vo výmere 3848 m2.
Navrhla či by nebola možná zámena pozemkov. Neriešila by sa veľkosť pozemkov, z právneho hľadiska
je to v poriadku hovorí JUDr. Mikulíková. Za zástavkou pri družstve je obecný pozemok par.č. 8640 vo
výmere 2242 m2 je to lesný pozemok ten by sa vymenil. Pán Čelústka s tým súhlasí. Ekonómka hovorí, že
podľa účtovného zákona nemôže byť zmluva bez sumy a výmery. Pani Mikulíková hovorí, že sa
postupuje ako pri dvoch kúpnych zmluvách. Je úplne jedno ako sa zmluva nazve, posudzuje sa iba obsah.
Slečna Hovančíková hovorí, že bude sa musieť pozemok doceniť a zaúčtovať. K zápisu o ocenení musí
byť znalecký posudok, cenová ponuka, obstarávacia cena v zmluve. Starostka dáva hlasovať.
Návrh uznesenia č. 245/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
so zámenou pozemku par. č. 6817 v obci a k.ú. Dojč o výmere 3848 m2 - ostatná plocha LV 6337 vo
vlastníctve Františka Čelústka za pozemok par. č. 8640 v obci a k.ú. Dojč výmera 2242 m2 - lesný
pozemok LV 4700 vo vlastníctve Obec Dojč v znení zákona č. 138/1991 o majetku obci podľa §9a) ods. 8
písm. e z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je usporiadanie vlastníckeho práva k pozemku
v užívaní obce, na ktorom sa nachádza manipulačná plocha bioodpadu (bývalé smetisko) za rozdiel
výmery sa nebude vzájomne doplácať.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
12. bod programu: Informácia o činnosti starostky
Starostka číta správu o činnosti od 26.6. do 25.8.2020 a to nasledovne:
- blesková povodeň 26.06. – značné škody, bahnotok, vybreženie Dolinského a Koválovského potoka,
komunikácia ZSE, BVS – v Morávkovej doline vyplavilo vodovod, Slovak Telekom odhalený optický
kábel, mimoriadna situácia, ďakuje za pomoc DHZ Dojč – ďakuje za „pomoc“ niektorým obyvateľom. V
júli išli skontrolovať, na fb boli informácie že sa s tým nič nerobí a zase tečie voda, u pána Harnoša voda
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valila, nešla z kopcov. Najväčší problém je z 23 domov má 20 vyústenie zvodov rín do ulíc, keď je dážď
prudký, všetko tečie z striech
- Ing. Krčmárik – vodozádržné a protipovodňové opatrenia v krajine – príprava PD a geodetické
zameranie,
- miestne šetrenie: Boby bar, Emtei, cintorín, susedské spory
- riešenie hrobových miest, ľudia majú hroby ale nestarajú sa o ne, pôjdu výzvy,
- TS Senica – nastavenie systému, dodatok k zmluve
- Ambulancia zubného lekára – MUDr. Poláková a MUDr. Volodymyr Bumatsenko
- ZSE – TS Otrubnica – 14.7.2020, koordinačné stretnutie malo byť do 14.8. ešte nebolo stretnutie
- JUDr. Machová – zmluvy Aproreal
- stavebné konania: Štvrtecká, Maderič, Štvrtecký, Havlová – tu je problém s dobudovaním distribučnej
siete( sieť je iba po p. Steinera), Barter,
- kolaudácia: Hlúpik, Gallik
- zmena stavebníka: Muller, Mullerová
- stretnutie starostov v Tatrách – výpadok podielových daní, jednotný postup obcí a miest voči MF SR,
školstvo a jeho financovanie, zámer štátu s prebytkami hospodárenia obcí (obce majú úložky 1 miliarda
nech si obce poradia samé), NKÚ – navrhuje zrušenie zákona o verejnom obstarávaní, momentálne
kontroluje nakladanie s majetkom obcí
- Klub starostov – výpadok podielových daní, kuchynský odpad, COVID-19, odchyt psov, mosty, PHSR –
netušíme aké budú výzvy, stavebný zákon, zákon o ovzduší, reforma samosprávy
- Webinár – odpady, povinnosti obcí 2020 a od roku 2021 – povinnosť zberu BRKuO
- ročná garančná prehliadka IVECO Daily – Trenčín – dáva slovo pánovi Mackovi, preprogramovať
batériu treba – zistilo že je tam niečo prasknuté, tečie olej, štartér a autobatéria, do týždňa by malo byť v
poriadku
- kosenie, čistenie, rekonštrukcia mostíkov – pribúda kosenie verejných priestranstiev pri RD (nestíha sa
kosiť, opravovali sa mostíky ešte pôjde 2 cm asfalt)
- obedy pre dôchodcov z poľnohospodárskeho družstva Čáčov
- stavby na cudzích pozemkoch, stavby bez ohlášok, čierne stavby, svojvoľné pridelenie súpisného čísla....
- klebety v potravinách jednota rieši starostka
- na klube starostov sa riešili mosty – doc. Peter Paulika robí na STÚ Bratislava a venuje sa mostom, na
obci nemáme žiadnu evidenciu, v Senici povedali, že pred r. 1990 boli tieto mosty v správe SSC a že
dokumentácia bola odovzdaná. Starostka konštatuje, že neodovzdali nám žiadnu dokumentáciu,
štandardná prehliadka mostu stojí od 500 € za 1 m2, nosnosť mosta 1.500 €.
Starostka informuje, že vláda obciam poskytne finančnú výpomoc v priebehu roka 2020, prvá splátka by
bola v roku 2024. Ide o bezúročnú a návratnú výpomoc. Použiť sa dá na kompenzáciu výdavkov
vyčerpaných obcou v roku 2020, poskytne sa do výšky výpadku dane z príjmov za rok 2020. Obec nesmie
byť v nútenej správe, použitie je obmedzené čiže sa to vôbec neoplatí.
K žiadosti od Mgr. Čelústkovej hovorí starostka, že vyčistenie potoka pri Adamkovičoch sa posunulo
nakoľko pán Čelústka tam mal zasadené obilie, nechcel dovoliť. Povodie Moravy má 4 pavúky a z toho
majú 2 stroje pokazené. Nestíhajú.
Starostka informuje o úhrade daní k 25.8.2020:
- predpis dane z nehnuteľnosti 80.753,29 € , úhrada 48.346,35 €
- predpis TKO 36.280,87 €, úhrada 32.710,16 €
- predpis pes 1.479,18, úhrada 1.354,07 €
Ešte čakáme na poslednú splátku od OMS vo výške 12.650,45 € a PD Dojč 14.787 €.
Starostka podotkla, že pán Silvester Morávek vzniesol námietku prečo každý deň hlásime, že majú do
konca januára nahlasovať zmeny v daňovom priznaní. Pritom si ľudia svoju povinnosť neplnia. A je to
naša dobrá vôľa, že im rozhodnutia upravujeme aj v priebehu kalendárneho roka, keď už je rozhodnutie
vydané.
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Návrh uznesenia č. 246/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu o starostky o jej činnosti v období od 25.6. do 25.8.2020.

13. bod programu : Diskusia
Starostka otvára diskusiu. Nikto nemá žiadny dotaz. Zároveň starostka ďakuje za účasť na zastupiteľstve.

14. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa nečítajú.
15. Záver
Starostka ukončuje zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie ukončené o 20:27 hod. Najbližšie
stretnutie bude v septembri 2020. Starostka ďakuje za spoluprácu.
Zapisovateľka: Klaudia Habová

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

Overovatelia: Mgr. Zuzana Macková

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

Ing. Pavol Zich

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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