ZÁPISNICA
z 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa koná dňa 25. júna 2020
Zasadnutie zahájené o 18,05 hod.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Záverečný účet obce
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
4. 5. úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky
5. Návrh 6. zmeny rozpočtu na rok 2020
6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok roku 2020
8. Návrh VZN o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dojč
9. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč
10. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované
Obcou Dojč
11. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dojč
12. Návrh investičných projektov obce
13. Rôzne – dokument regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senica, povinnosti obci
v otázkach chovu zvierat, príprava PHSR, návrhy na zmeny a doplnky územného plánu
14. Informácia o činnosti starostky
15. Diskusia
16. Uznesenia
17. Záver
Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
Beáta Bátorová
Bc. Júlia Kozánková
Ing. Ján Ušiak
Ing. Pavol Zich
Mgr. Zuzana Macková
JUDr. Antónia Mikulíková
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Prítomných: 6
Neprítomní: Katarína Čelústková, Pavol Kondrla, Ing. Katarína Horňáková - ospravedlnení
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.

1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na 16. zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč.
Starostka navrhuje zapisovateľku – Klaudia Habová, členov návrhovej komisie – Ing. Pavol Zich, Ing. Ján
Ušiak a overovateliov zápisnice – JUDr. Antónia Mikulíková, Mgr. Zuzana Macková.
Starostka predkladá návrh programu 16. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktorý bol zaslaný
poslancom a zverejnený. Starostka dopĺňa do programu správu audítora.
Návrh uznesenia č.206/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
program 16 . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči s doplnením bodu Správa audítora
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 207/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, JUDr. Antónia Mikulíková, Mgr.
Zuzana Macková – overovatelia a návrhovú komisiu v zložení Ing. Pavol Zich, Ing. Ján Ušiak
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka obce číta správu audítora účtovnej závierky za rok 2019, poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce k 31.12.2019. Informácie vo výročnej správe za rok 2019 sú v súlade s účtovnou
závierkou, obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Konštatuje, že obec konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
2. bod programu: Záverečný účet obce
Starostka dáva slovo účtovníčke obce Ing. Hovančíkovej. Záverečný účet bol vyvesený na webe 21.5.2020
a zvesený 6.6.2020. Bol predložený poslancov na porade. Informuje, že obsahuje informácie o rozpočte –
príjmy a výdavky, výsledok hospodárenia, tvorbu a použitie fondov, aktíva a pasíva, prehľad o dlhu,
hospodárenie príspevkových organizáciich – obec nemá príspevkové organizácie, dotácie FO, PO, náklady
a výnosy, finančné usporiadanie vzťahov. Konštatuje, že sa nevyhodnocuje plnenie programov, 12krát bol
upravený rozpočet, z toho boli 3 úpravy starostky. Informuje, že výsledkom hospodárenia je prebytok vo
výške 82.489,05 € za rok 2019 a zároveň navrhuje na tvorbu rezervného fondu.
3. bod programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Starostka dáva slovo hlavnému kontrolórovi na vyjadrenie sa k záverečnému účtu. Ing. Frndalovics
informuje, že návrh záverečného účtu obce bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
a zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Návrh uznesenia č.208/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie:
Správu audítora za rok 2019

Návrh uznesenia č. 209/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Návrh uznesenia č. 210/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 211/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 82 489,05- €.
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka dáva návrh na čerpanie rezervného fondu:
 50.000 € na dostavbu hasičskej zbrojnice, momentálne sa spracováva realizačná projektová
dokumentácia, nakoľko pôvodne v prizemí mali byť kabíny TJ ale nemali záujem. Na hasičskú
zbrojnicu sme dostali dve dotácie.
 900 € na projektovú dokumentáciu k projektu Zelené obce
 1.510,20 € na doplatok na oplotenie kultúrneho domu
 1.310 € na terminál komunálneho odpadu
 1.820 € na realizačnú projektovú dokumentáciu na hasičskú zbrojnicu
Starostka informuje, že verejné osvetlenie nie je z rezervného fondu, ale je zapracované v rozpočte vo výške
30.008,70 €. Kamerový systém je tiež zapracovaný v rozpočte vo výške 15.000 €. Malo by to byť od
obecného úradu ku križovatke pri Maďaričovi, ku škole až po ihrisko. Starostka odpovedá na otázku p.
Masaryka, že nevie presne koľko je kamier od OcÚ po ihrisko. Pani Mikulíková navrhuje, či by sa kamerový
systém nemohol dať na celú obec a realizovať to z nejakej výzvy. Starostka hovorí, že pred rokom sme podali
žiadosť na MV SR, ale tento rok nebola zatiaľ žiadna výzva. OIbec môže byť monitorovaná, ale musí byť
označená tabuľou. Súkromná osoba nesmie monitorovať verejné priestory. Starostka konštatuje použitie RF
je vo výške 55.540,20 €.
Návrh uznesenia č. 212/2018-2022/ UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 50.000 € na dostavbu hasičskej zbrojnice
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 213/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 900 € na projektovú dokumentáciu k projektu Zelené obce
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 214/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 1510,20 € na doplatok na oplotenie v kultúrnom dome
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 215/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 1310 € na evidenčný terminál komunálneho odpadu
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 216/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 1820 € na realizačnú projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice.
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: 5. úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky
Ekonómka obce informuje prítomných o 5. úprave rozpočtu a to nasledovne:
- v príjmoch neboli žiadne úpravy
- bežné výdavky - kapitola ocú - príspevok DDP vo výške 1.300 €, všeobecný materiál 14,30 €, špeciálny
materiál 1.032 €
- kapitola pohrebníctvo - energie domu smútku z 500 € na 1.210 €
- opatrovateľská služba - plat 1.200 €, poistné z 294 € na 425 €, energie sa znížili z 7.896 €
na 3.508,70 €
Hovančíková konštatuje, že všetky tieto úpravy boli v rámci presunu z položky na položku, kde sa ubralo
inde sa pridalo. Neovplyvnila sa celková výška výdavkov.
5. bod programu: Návrh 6. zmeny rozpočtu na rok 2020
Ing. Hovančíková konštatuje, že zmena rozpočtu bola prejednaná na finančnej komisii a zapracoval sa aj
rezervný fond.
Bežné príjmy – na základe predpisov daň z pozemkov za znížil z 45.725 € na 41.960 €, daň zo stavieb
z 37.650 € na 39.000 €, byty z 105 € na 200 €, pes z 1.700 € na 1.520 € a TKO z 34.000 € na 36.500 €.
Kapitálové príjmy – príjem z predaja pozemkov sa zvýšil na 4.980 € (predaj pozemku Jankovičová vo výške
970 €)
Finančné operácie – zvýšené o 55.540,20 € rezervný fond na 106.436,53 €. Príjmy aj výdavky sa povýšili.
Bežné výdavky – Ocú - energie na 11.650 €, transfery občianskym združeniam vo výške 12.400 €, výdavky
cestnej dopravy - všeobecný materiál na 2.000 €, nakladanie s odpadmi – všeobecný materiál etikety na
popolnice vo výške 660 €, kultúrny dom – energie na 3.000 €, všeobecné služby na 3.000 €, ZŠ s MŠ –
zvýšené o vratku za školu v prírode na 12.460,40 €, opatrovateľská služba – energie na 0 €, odmeny mimo PP
tiež na 0 €.
Kapitálové výdavky – ochrana pred požiarmi zapracovaná projektová dokumentácia vo výške 1.820 € na
hasičskú zbrojnicu, realizácia nových stavieb – hasičská zbrojnica navýšenie o 50.000 €, cestná doprava –
rekonštrukcia parkoviska ZŠ vo výške 900 €, nakladanie s odpadmi – terminál vo výške 1.310 €, verejná
zeleň – zapracovaný enviroprojekt 900 €, verejné osvetlenie – zníženie na 30.008,70 €, kultúrne služby –
zmena kódu zdroja, doplatok za oplotenie vo výške 1.510,20 €, výdavky ZŠ s MŠ – doplatok zádržné firmy

Construction 3.000 € (malo by sa uvolniť behom tohto roku)
Výdavkové finančné operácie – ocú zníženie z 1.000 € na 0 €. Celkové príjmy vo výške 1.287.425,70 €
a výdavky 1.281.468,77 €.
Návrh uznesenia č. 217/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie
5. zmenu rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrenie starostky č. 2
Návrh uznesenia č. 218/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
6. zmenu rozpočtu na rok 2020
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Hlavný kontrolór obce oboznamuje prítomných o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva za roky 2018 a 2019. Konštatuje, že neboli zistené nedostatky. Na pláne mal kontrolu aj
v škole ale na základe pandémie sa neuskutočnila.
7. bod programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2020
Ing. Frndalovics číta plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 a to nasledovne: kontrola verejného
obstarávania v ZŠ s MŠ, kontrola projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, vypracovanie
stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2021, spracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, ostatná
činnosť podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva a starostky
Návrh uznesenia č. 219/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Návrh uznesenia č. 220/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč na II. polrok 2020.
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod programu: Návrh VZN o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Dojč
Starostka informuje, že vzn bolo riadne vyvesené dňa 9.6.2020, bolo rozdelené na dvakrát, nemenilo sa
prakticky. Zápis do ZŠ bude druhá aprílová streda a zápis do MŠ celý máj. Všetko ostatné zostalo
nezmenené. K návrhu VZN neboli doručené ani na zasadnutí vznesené žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia č. 221/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu na území obce Dojč a o určení zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dojč
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0

Starostka dopĺňa, že k návrhu VZN neboli doručené ani na zasadnutí vznesené žiadne pripomienky.
9. bod programu: Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení
Obce Dojč
Starostka obce konštatuje, že výšku príspevku často meníme, tak budeme prijímať vždy nové vzn. Pre deti od
3 do 5 rokov s trvalým pobytom v obci je mesačný príspevok v MŠ vo výške 15 €, bez trvalého pobytu 30 €.
Pre deti do 3 rokov s trvalým pobytom je 20 €, bez trvalého pobytu 40 €. Mesačný príspevok v ŠKD je vo
výške 10 €.
Na finančnej komisii informovala Marika Veselá, že v materskej školke máme 5 detí mimo trvalého pobytu,
teraz je prihlásených 6 detí. Starostka informuje, že je vo vzn je zapracovaná zmena vo finančných pásmach
stravy. Od 1.9.2020 sa bude prechádzať na tretie finančné pásmo, nakoľko sa pomaly každý deň prevára 55 €.
Réžia na 1 dieťa je 5 € a na zamestnanca/ostatné FO 10 €. Bol dotaz ohľadom dotácie na stravu dokedy trvá,
starostka informuje, že končí fyzicky na konci školského roka.
K návrhu VZN neboli doručené ani na zasadnutí vznesené žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia č. 222/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce
Dojč
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka hovorí, že sa riešilo otvorenie materskej školy cez prázdniny s RÚVZ. Musí byť zatvorená 3
týždne zo zákona čiže bude otvorená celý júl a prvý augustový týžden. Zároveň si žiada slovo pán riaditeľ ZŠ
s MŠ. Hovorí o otvorení letnej školy, čakajú na prihlásený počet detí. Presný dátum ešte nemajú, nakoľko je
v riešení. Informuje, že sa budú prerábať 2 triedy piatakov, musia sa prerobiť odpady. Informuje, že sa môžu
presunúť do inej triedy. Pán riaditeľ chce uviesť na pravú mieru informácie o výmene zástupkyne mš. Pani
Drinková dosiahla dôchodkový vek, avízoval pokiaľ chce stále pracovať môže ale nie už ako zástupkyňa pre
mš. Dostala na rozmyslenie 2 týždne, nechcela odísť ale vyskytli sa rôzne situácie – momentálne je na PN.
Konštatuje, že funkcia zástupkyne pre mš je menovaná a nie volená. Momentálne je pani učiteľka Pavlíková
poverená zastupovaním počas PN pani Drinkovej. Vôbec nekomunikuje to je skutočný stav. Starostka sa
snažila dovolať pani Drinkovej a vyriešiť túto situáciu. Dnes bola zastavená na obecnom úrade, výsledok si
zatiaľ nechá pre seba, nevie ako to dopadne. Musí sa to najprv vnútorne poriešiť.
10. bod programu: Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby poskytované Obcou Dojč
Starostka obce poznamenala, že nám chýba VZN o poskytovaní sociálnych služieb, momentálne sa služba
poskytuje pani Václavkovej bezplatne, ale musí sa platiť. Musí byť zmluva, posudková činnosť. Výška
úhrady je 2 € na hodinu. Poskytujeme stravu, zabezpečujeme stravu aj počas prázdnin. Kompenzačné
pomôcky musia byť tiež zaradené – invalidný vozík 0,30 €/deň, chodítko 0,10€/deň, stolička – toaleta 0,10
€/deň.
K návrhu VZN neboli doručené ani na zasadnutí vznesené žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia č. 223/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
poskytované Obcou Dojč
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
11. bod programu: Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dojč
V tomto dodatku bol doplnený čl. 8a kolumbárium. Demontáž môže vykonávať iba odborná osoba. Mali sme
problémy, že dosky boli popraskané, už je to povymieňané a sú už aj záujemcovia. V čl.11a sa zapracovala
zmena prenájmu na 10 rokov 100 €, jednorázový poplatok - kamenná tabula 250 €. Do dotatku by sa
zapracovalo, že sa nesmú na hrobové miesta vysádzať tuje.
Starostka sa spýtala, či poslanci uvažovali nad návrhom,ktorý bol riešení na stretnutí komisí – platenie za
hrobové miesto podľa ploch hrobu -či by sa hrobové miesta platili od metra štvorcového. JUDr. Mikulíková
poznamenala, že máme extrémne nízke poplatky za hrobové miesta. Jednohrob 120x250 cena 10 €, dvojhrob
210x250 cena 20 € na 10 rokov. Cintorín sa kosí minimálne trikrát, starostka zistila že pri dome smútku
kvapkala voda, keď olepovali popolnice. Dnes sa riešili hroby Štefánie Krátkej,ktorá platí 2 dvojhroby ani
jeden nie je dvojhrob, v celku 6 hrobov. Sú obyvatelia, ktorí obhospodarujú 10 hrobov, nechcú pustiť, máme
cca 700 hrobových miest. Vyše 70 hrobov, o ktoré sa nikto nestará. V nájomnej zmluve je, že sa musia starať
o svoje miesta. Poslankyňa Macková navrhuje aby sa nešlo podla m2, ďalej citlivo osloviť tých majiteľov
hrobových miest, ktorí sa o existujúce hroby nestarajú, aby dovolili umiestniť tabuľky z hrobov na "pamätnú
stenu cintorína" (ktorú navrhuje zriadiť v zadnej časti cintorína na panelovom plote od bočného vchodu
zľava) s tým, že ich blízki budú na večnú pamiatku umiestnení v Dojči a voľné hrobové miesto bude tak
možné poskytnúť k dispozícii ďalším pozostalým. Navrhla aby sa zrenovovali vývesky pri cintoríne. Ešte
žiada, aby sa urobilo s tou márnicou za domom smútku buď zbúrať alebo zrenovovať. Poslanec Zich navrhol
aby jednohrob sa bral iba do rozmeru 120x250 ak presiahne bude dvojhrob. Starostka nakoniec dala návrh, že
sa debata ohľadom platenia hrobových miest odloží.
K návrhu VZN neboli doručené ani na zasadnutí vznesené žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia č. 224/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dojč
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
12. bod programu: Návrh investičných projektov obce
Starostka PaedDr. Melišová hovorí o výzve na vodozádržné opatrenie, ktorým predmetom sú zadržiavanie
vody počas such a horúčav so zameraním na ochranu pred povodňami. Ak by sa to robilo, tak by sa musela
urobiť projektová dokumentácia. Bolo by to v uličke kde býva pán Harnoš. Informuje, že z 23 domov má 20
domov zvedenú vodu do ulice. Padlo 52mm/m2, za hodinu veľké kubíky zo striech ale aj z pozemkov od
poľnohospodárov. Vyhĺbili jamu, aby sa voda zachytila, je tam povodie Moravy,ktorí nečistia potoky.
Starostka konštatuje ako sa naplní Koválovská priehrada tečie k nám do dediny. Mohli by sme získať
200.000 € dotáciu s 5% účasťou ale najskôr musíme spraviť projektovú dokumentáciu. Do debaty sa zapojil
pán Gregor Masaryk, a konštatuje, že najväčší žlab je pod posedok, a kedysi tam bol sad a vinice a tie
zadržiavali vodu. Starostka volala s Ing. Pavlíkovi aby nakalkuloval projektovú dokumentáciu. Ozval sa pán

z Čiech na riešenie tohto problému. Spravil by sa suchý polder len je otázne či to tú vodu zadrží. Starostka
komunikuje aj s pánom Čelústkom z družstva. Zároveň vyzvala poslancov či sa teda zapojíme to tejto výzvy.
Prítomní poslanci súhlasia.
Návrh uznesenia č. 225/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči:
a) súhlasí so zapojením sa do výzvy Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
kód výzvy:
OPKZP-PO2-SC211-2020-62,
poskytovateľ:
MŽP SR, sekcia environmentálnych programov a projektov,
prioritná os:
2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
investičná priorita:
2.1 podpora investícií na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane ekosystémových
prístupov
špecifický cieľ: 2.1.1 zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy
b) schvaľuje 5% výšku spolufinancovania na projekte v minimálnej výške 10 000 € (slovom: desaťtisíc eur)
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka hovorí, že v decembri 2019 bolo prijaté uznesenie, že sa vyhlási verejná súťaž na byty. Od
jesene starostka komunikuje s JUDr. Machovou, že sú tam možné riziká kto vysúťaži. Podľa vyjadrenia
JUDr. Machovej je možné prenajať priestory a zároveň zaviazť rekonštrukciou priestorov. Ak by sme
akceptovali tento návrh, potom musíme zrušiť uznesenie, aby sa nerealizovala verejná súťaž. Spoločnosť
Aproreal mala prvá záujem, boli aj na spoločnosm stretnutí komisí, kde odprezentovali svoj návrh a štúdiu,
odpvoedali na otázky poslancov. Starostka dáva k nahliadnutiu nákresy bytov od Aproreal. Sú tam byty
s výmerou 40 – 80 m2. Po rekonštrukcii by obec získala byty v hodnote zmaleckého posudku, ktorá bol
vypracovaný 27.12.2019, naše obecné byty by boli v časti, kde bola stará materská škola, čiže jedna celá
budova 6 bytov. Zmluvu môžeme pripomienkovať a skôr než bude podpísaná, musí byť jej znenie schválešné
zastupiteľstvom. Chceli by stavať v etapách, čo bude vyhotovené, prevedú na obec. Znalecký posudok
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Návrh uznesenia č. 226/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči ruší
Uznesenie 164/2018-2022/UObZ zo dňa 12.12.2019
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 227/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči:
1. schvaľuje zámer rekonštrukcie priestorov bývalej materskej školy na byty a
2. poveruje obecný úrad pripraviť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Aproreal, spol. s r.o., ktorá bude po
schválení nájomnej zmluvy Obecným zastupiteľstvom v Dojči podpísaná a bude tento zámer realizovať.
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Na obecný úrad prišli ponuky na rekonštrukciu budovy COOP Jednota na obecný úrad a to nasledovne:
1. K.L.T.stav s.r.o. Bratislava vo výške 11.950 €
2. MV-projekta, s.r.o. Skalica vo výške 17.400 €
3. Aproreal s.r.o. Šajdíkove Humence vo výške 14.580 €

4. Švecprojekt s.r.o. Holíč vo výške 15.950 €
Starostka číta ku každej ponuke čo všetko zahŕňa viď. príloha zápisnice. Zároveň dáva hlasovať za každú
ponuku:
- K.L.T. stav s.r.o.
za: 0 proti: 0 zdržali sa: 0
MV-projekta s.r.o.
za: 0 proti: 0 zdržali sa: 0
Aproreal s.r.o.
za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Švecprojekt s.r.o.
za: 0 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 228/2018-2022/UObZ
ObZ zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia Jednoty na obecný úrad“ spoločnosť Aproreal
s.r.o., sídlo Šajdíkove Humence 440, IČO: 46 336 737, podľa cenovej ponuky v sume 14.580 € s DPH.
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka ich teraz osloví na vypracovanej projektovej dokumentácie, nezaraďuje sa to do rozpočtu teraz až
na budúci rok. Príprava cca 6 mesiacov.
Starostka ďalej informuje, že sa rušil chodník v Otrubnici a bude sa aj pri ihrisku. Nemáme ich ako
použiť, ale zároveň je na ne dopyt od obyvateľov. V iných obciach ich odpredávali za 2 €. Chodník je
majetkom obce, ľudia by si ich mohli vykopať sami za 1 €/kocka, uprednostnia sa organizácie.
Návrh uznesenia č. 229/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje
odpredaj dlažobných kociek z chodníka za cenu 2 €/ks, príp. 1 €/ks ak si kupujúci dlažobné kocky vykope
sám z chodníka pri ihrisku.
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
13. bod programu: Rôzne:
– dokument regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senica,
V tomto dokumente chýbali trate, sú tam vodné toky, hranice akoby neexistovali, zlý dátum pri zmene
územného plánu, nebol tam uvedený Kostol Všetkých Svätých v Dojči, chýbalo slovo Dojč, mali sme
najhorší koeficient, nevieme čo to znamená, je to 260 stranový elaborát – pripomienkovali sme to
- žiadosť od ZŠ s MŠ
Škola žiada o povolenie nižšieho počtu žiakov pre 3. ročník – 12 žiakov v škol. roku 2020/2021
- povinnosti obci v otázkach chovu zvierat,

Starostka hovorí, že dookola sa riešia psy, kontaktoval nás zvierací ombudsman. Každý pes musí mať čip, ak
ho nemá orgán veterinárnej správy uloží pokutu vlasníkovi 50 €. Zaplatením tejto pokuty prechádza
povinnosť označiť psa čipom na obec. Obec je povinná zabezpečovať odchyt túlavých zvierat a umiestniť ich
do karanténnej stanice alebo útulku. Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt zvierat, je povinná
uzatvoriť zmluvu o odchyte zvierat. Školenie sa koná v Košiciach. Momentálne starostka komunikuje so
slobodou zvierat z Bratislavy na uzatvorenie zmluvy.
Na obec prišiel podnet od p. Junasovej na neustály štekot psov, ktorých vlastní Pavol Rehák. Vlastní dvoch
psov, ktorí sú prihlásení na obci. Podľa vyjadrenia majiteľa voľne nebehajú, sú zatvorené v koterci. Ostatní
susedia nepotvrdili, že by počuli neustály štekot. Potom ďalší podnet, že pán Koprla kŕmi susedových psov.
Dňa 24.6.2020 prišiel na obec podnet na rokovanie obecného zastupiteľstva od pani Nemečkayovej
a Kubíkovej v nadväznosti na rokovanie komisie 18.6.2020. Starostka číta celý podnet viď. príloha.
Informuje, že mali stretnutie 18.6., hľadali spoločné riešenie. Žiadali projektovú dokumentáciu k mostu,
záťažové testy. Ing. Havel povedal, že PD by stála viac ako 3000 € a záťažové testy sú od 10.000 €. Obec si
to nemôže dovoliť. JUDr. Mikulíkova hovorí, že navrhli, že spevnia železom a betónom priekopu pri dome
pani Nemečkayovej, ale Ing. Havel povedal že sa nesmie. Starostka konštatuje, že nevie čo je dopravný
generel obce, o ktorom píše pani Kubíková, že obec má dopravný passport. Rieši sa to 3-4 roky, starostka
oboznámila, že konateľ firmy emtei plus sa dohodol s družstvom, že ťažký tovar budú dávať na družstvo
a už aj tak robia. Zástupkyňa starostky p. Kozánková hovorí, že písala zápisnicu zo sedenia a mala pocit, že
sa dotyčné strany dohodli a vôbec ich nedehonestovali. JUDr. Mikulíková si pýta slovo a zápis do zápisnice.
Hovorí, že kamión, ktorý bol odfotografovaný, že sa točil pri ich prevádzke, bol kamión firmy NADRESS
a tento nešiel k nim. Stáva sa, že do dediny zablúdia aj kamióny OMS. Stále sa hľadajú riešenia. Hovorí, že
chodník, o ktorom píše pani Kubíková, sa tam vôbec nenachádzal, resp. nachádzal sa iba pred domom číslo
66. Pred domom č. 67, kde bola prevádzka aj v minulosti (bol tam šenk, potom škola, škôlka, priemyselný
tovar aj potraviny), chodník nebol, bol tam zčasti betón a zčasti bahno až po cestu, vybetónovali to a mali aj
ohlášku na obecnom úrade. Všetky betónové plochy pred firmou sú legálne, so súhlasom obce a vybudovali
ich na vlastné náklady. Kúpili pozemok pri hlavnej ceste oproti družstvu, ktorý je podmočená bažina, robila
sa tam navážka, nachádza sa tam aj obecný odvodňovací kanál, ktorý pretína ich pozemky, ktorý sa musí
poriešiť s obcou. Zároveň tam je nezistený vlastník pozemkov, dedičia sú v zahraničí a vec je v riešení. Má
tam pozemok aj štát, má písomný prísľub od SPF, že pozemok je možné odpredať, je vyhotovený znalecký
posudok, momentálne odkedy nastúpila nová vláda, od SPF nemá žiadnu reakciu. Nebudú sľubovať, že celú
prevádzku preložia, ale keď budú mať vybavené pozemky, projekt aj územné konanie, postavil by sa tam
sklad na ťažký materiál, aby kamióny nemuseli jazdiť do dediny. Poslanec Zich zaujal nestranný postoj, že či
je možné aby firma Emtei dala obci harmonogram dodávok. Pani Bátorová podotkla že by tam mohlo byť
množstvo, váha. A navrhuje aby sa tam išli všetci poslanci pozrieť. Pani Mikulíková konštatuje, že je
poškodená iba vrchná časť asfaltu – výtlky, ktoré sú aj po iných cestách v obci, že do firmy jazdí zhruba
jeden kamión za 2 týždne, niekedy sa môže stať že jeden kamion za 1 týždeň ale iba výnimočne. Kamión
vozí škridlice, ktoré sa teraz skládajú na družstve. Hovorí, že hluk vysokozdvižného vozíka nie je taký veľký,
že pri tom pracuje pri otvorenom okne. Konštatuje, že rozhlas robí väčší hluk a s klietmi sa pri hlásení
rozhlasu nedá rozprávať. Väčší hluk než vysokozdvižné vozíky robia napríklad kosačky.
- príprava PHSR,
Starostka dáva do pozornosti program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tento program by mal obsahovať

najväčšie priority rozvoja v našej obci, preto starostka vyzýva poslancov aby porozmýšľali a predložili nové
zmeny, rozvojové plány.
Starostka obce konštatuje, že komunitné centrum, ktoré sa tu bude stavať nie je určené iba pre rómov, po
5 rokoch môžeme s budovou urobiť čo chceme, môžu tam byť napr. šatne atď. Je to centrum stretávania
komunít, môžu sa tam stretať hasiči, jednota dôchodkov, mamičky na materkej atď.
- návrhy na zmeny a doplnky územného plánu
Starostka komunikovala s p. Brenkusom ohľadom zapísania zmeny do územného plánu, starostka vysvetľuje,
že je to určitý proces, ktorý nie je tak rýchlo vybaviteľný. Na IBV vytknuté, že málo zelene na zastavené
plochy medzi štátnou a jabĺčkovou cestou. Treba ešte zosúladenie Skačan a Drinka.
Starostka informuje prítomných, že rieši cenovú ponuku od pána Uhlára na solárne lampy. Vychádza to 8000
€ bez montážnych práce a je to v stave riešenia. Jedna lampa cca 1.300 €.
Predpis TKO 2019 vo výške 32.627,85 € - zaplatené r. 2019 31.555,20 € ,staršie úhrady 2.065,48 €, faktúry
za TKO vo výške 38.252,42 €
predpis daň z nehnuteľnosti r. 2020 vo výške 80.747,08 €
predpis daň za psa r. 2020 vo výške 1.479,60 €
predpis TKO r. 2020 vo výške 36.352,37 €
Starostka riešila prevádzkovú dobu v pohostinstvách s Karolom Matulom a Laurou Lučanskou. Pán Matula
sa sťažoval na suseda pána Břicháča, že mu zo strechy zateka na jeho pozemok. Pôjdu sa pozrieť komisia
30.6., taktiež aj na priekopy pri Emtei plus.
Starostka dala slovo účtovníčke ohľadom prerozdelení dotácii podľa vzn schváleného v roku 2019.
Informuje, že všetky zmluvy boli podpísané. Musela s každým konzultovať čo im chýba napr. dali na zlom
tlačive, alebo si sami pomenili tlačivo, nepredložili niektoré doklady, boli nečitateľné, doklady predložili po
termíne, Ing. Hovančíková musela vytvárať tlačivo čestné prehlásenie, ktoré vyplňovali. Kvôli koronavírusu
sa tieto dotácie pozastavili, vypadli nám podielové dane.
14. bod programu: Informácia o činnosti starostky
Správa o činnosti starostky:
- koronavírus, zasadnutia krízového štábu, prebratie materiálu na rúšky z TT SK a z OU TT
Centrálny krízový fond vyhlásil výzvu na finančnú podporu, zapojil sa z okolia iba Štefanov, dostali 4.576 €,
musel sa tam platiť členský príspevok 0,50 € na obyvateľa.
- školenie sčítane domov a bytov
Ščítanie domov a bytov začalo od 1.6.2020 do 12.2.2021, rozhodujúci okamih je polnoc z 31.12.2020 na
1.1.2021. Predmetom sú aj chatrče, neskolaudové domy, bude robiť výlučne elektroniky, má na starosť obec.
Od 15.2.2021 do 31.3.2021 bude prebiehať ščítanie obyvateľov. Sčítať sa budú aj občania s prechodným
alebo tolerovaným pobytom, aj občania Európskej únie, ktorý má pobyt na Slovensku. Prišlo usmernenie
k financovaniu.
- stretnutie starostov Šajdíkove Humence a Štefanov – majetok ČOV
Riešilo sa, že Štefanov má najviac obyvateľov, najmenej sa podielajú na ČOV ale najviac ju využívajú.
- stretnutie v Technických službách Senica

Začalo sa váženie odpadu, nastavoval sa systém s GX2, zúčastnenie školenia s GX2, nalepovali sa čipy na
odpadové nádoby. Na obecnej stránke je zoznam, akú hmotnosť má komunálny odpad každá domácnosť. 104
domov už dvakrát nevyložili popolnicu. 16.6.2020 bolo vyvezených 340 popolníc a 23.6.2020 365. Sú
obyvatelia, ktorí netriedia odpad a mali hmotnosť odpadu pri každom vývoze okolo 70 kg.
- klub starostov okresu Senica
Riešili sa zatvorené školy a ich financovanie, refundácia nájmu prostredníctvom štátnej dotácie, spor TOP
SET a LOMTEC – elektronické formuláre, elektronická komunikácia, zaručená konverzia, elektronické
doručovanie (dane a poplatky).
- zdravotná pracovná služba
Na obecnom úrade musia byť 2 wc, jeden zamestnanec musí mať povinné školenie prvej pomoci. Musíme
mať odborne spôsobilú osobu na prácu s postrekmi a na prácu vo výškach nad 2 m.
- odstraňovanie spomaľovačov
Starostka riešila v spolupráci s políciou, máme 3 spomalovače ale iba z jedného pri škole nám kradnú diely
alebo odšrubujú, čo môže spôsobiť poškodenie pneumatiky. Polícia začala kontrolovať.
- ZSE – trafostanica Otrubnica
ZSE dorábajú čo majú rozrobené, pozastavil ich koronavírus. Slúbili, že do konca roka by to mohlo byť.
Odchádza poslanec Ing. Ján Ušiak čas: 21:24 hod.
Prítomných poslancov: 5
- Archív Skalica
Starostka bola hľadať uznesenie, na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o nájme s MUDr. Polákovou.
Odovzdávanie ambulancie sa rieši cez advokátku JUDr. Džačovskú. Dňa 30.6.2020 bude starostka preberať
ambulanciu.
JUDr. Mikulíková dostala otázku od občanov, prečo obec nezverejňuje zápisnice. Sama si túto informáciu
overovala, a zistila, že záisnice na webstránke obce zverejňované sú. Starostka reaguje, že sú na stránke, ale
až keď sú overené overovateľmi a podpísané.
Návrh uznesenia č. 230/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči berie na vedomie
 dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senica
 určenie nižšieho počtu žiakov v 3. Ročníku v počte 12
 informáciu o povinnosti obcí v otázkach chovu zvierat
 výzvy k príprave PHSR na obdobie 2021 – 2026
 o Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 informáciu a žiadosť o predloženie návrhov k pripravovaným zmenám a doplnkom ÚP obce Dojč
 informáciu o sčítaní obyvateľov domov a bytov 2020 - 2021
 správu o činnosti starostky v období od 02.04.2020 do 26.06.2020
Starostka obce číta plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev - viď. príloha.
Návrh uznesenia č. 231/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev

15. bod programu : Diskusia
Gregor Masaryk dotaz koľko zatiaľ stála nová hasicská zbrojnica, Ing. Hovančíková hovorí k 31.3.2020
134.560,00 €. Poslanec Ing. Zich hovorí, že obec nestíha jedenkrát za týžden kosiť ihrisko a musí sa to
poriešiť a dohodnuť na kompromise s futbalistami. Starostka hovorí, že včera pán Línek kosil ihrisko,
odviezol 5 vlečiek trávy. Nestíhajú celú dedinu plus ešte ihrisko každý týžden kosiť. Môže sľúbiť raz za dva
týždne. Futbalisti aby dali návrh akoby sa to v spolupráci s nimi urobilo. Zároveň zistiť kto je štatutár TJ,
nakoľko tam stále figuruje Lavorato. Futbalisti by sa chceli co najskor stretnúť hovorí Ing. Pavol Zich.
Občan Masaryk otázka, či by sa nedalo, aby hasiči vystriekali cestu, nakoľko sa im tam strašne práši.
Mgr. Zuzana Macková sprostredkováva žiadosť od obyvateľov z jej zvereného obvodu pred Mgr.
Chorvatovičovou stavebne riešiť priekopu, ktorá bola dňa 10.6. naplnená až po okraj a hrozilo nebezpečie, že
sa voda z priekopy vybreží.
16. bod programu: Uznesenia
Nečítajú sa uznesenia.
17. Záver
Starostka ukončuje zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie ukončené o 21,40 hod.
Najbližšie stretnutie bude v auguste. Starostka ďakuje za spoluprácu.

Zapisovateľka: Klaudia Habová
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Overovatelia: Mgr. Zuzana Macková
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JUDr. Antónia Mikulíková

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová
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