ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa konalo dňa 30. januára 2018
Zasadnutie zahájené o 18:03 hod.
Navrhnutý program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Výzva o nenávratný finančný príspevok na projekt Dojč – rozšírenie splaškovej
kanalizácie
5. Zámer odkúpenia obecného pozemku
6. Informácia o činnosti starostky od 14.12.2017 do 30.1.2018
7. Rôzne – žiadosť o prenájom KD
8. Diskusia
9. Uznesenia
10. Záver
1.
2.
3.
4.

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Ing. Pavol Zich
 Bc. Júlia Kozánková
 Ing. Svetlana Šefčíková
 Bc. Martina Gajarová
 Katarína Čelústková
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Ing. Andrej Vician
 Mgr. Zuzana Macková
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov na 1. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Dojč, ktoré bolo zverejnené 24.01.2018. Zaželala
všetkým k Novému roku. Oboznámila prítomných s navrhnutým programom a pridaním jedného
bodu programu: 1. Zmena rozpočtu r. 2018. Starostka konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Prítomných poslancov: 7
Návrh uznesenia č. 1/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:

Program 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
za: 7 proti: 0
zdržali sa: 0
Starostka obce navrhuje zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová –
zapisovateľka a Ing. Pavol Zich a Bc. Júlia Kozánková – overovatelia.
Návrh uznesenia č. 2/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Ing. Pavol Zich
a Bc. Júlia Kozánková – overovatelia.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhuje členov návrhovej komisie v zložení Ing. Svetlana Šefčíková a Bc.
Martina Gajarová.
Návrh uznesenia č. 3/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
návrhovú komisiu v zložení Ing. Svetlana Šefčíková a Bc. Martina Gajarová.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
za: 7
proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč za rok 2017
Ing. Dušan Frndalovics hovoril o kontrolách, ktoré vykonal od 1.1.2017 do 31.12.2017 v zmysle
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Od 8.11.2016 do 31.12.2017 bola vykonaná
kontrola hospodárenia v ZŠ s MŠ Dojč. Od 25.10.2016 do 14.3.2017 bola vykonaná kontrola
úplnosti účtovných dokladov za II. Polrok 2015 na obecnom úrade. V dňoch 5.12.2017 do
12.12.2017 bola vykonaná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015 na
obecnom úrade.
Návrh uznesenia č. 4/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Vsunutý bod programu: 1. Zmena rozpočtu r. 2018
Starostka obce predložila návrch Ing. Hovančíkovej na zmenu v rozpočte r. 2018: vo výdavkovej
časti presun z kapitoly 04.4.3 výstavba na 01.1.1 výdavky verejnej správy /OCÚ/ v sume
31.000,-- € položka 814001.
Návrh uznesenia č. 5/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
1.zmenu rozpočtu r. 2018.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Výzva o nenávratný finančný príspevok na projekt Dojč – rozšírenie
splaškovej kanalizácie
Starostka obce číta pôvodné uznesenie, ktoré je treba preformulovať.

Návrh uznesenia č. 6/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Výzvu o nenávratný finančný príspevok na projekt Dojč – rozšírenie splaškovej kanalizácie
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Dojč – rozšírenie splaškovej
kanalizácie“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd,
kanalizácie IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce Dojč a platným programom rozvoja obce Dojč,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 90 000 €,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Dojč,
e) schvaľuje úhradu DPH pri realizácii projektu. Úhrada DPH bude krytá komerčným
úverom.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Pre neprítomnosť poslankyne JUDr. Antónie Mikulíkovej sa presúvajú body programu.
7. bod programu: Rôzne
Starostka obce predstavila obsah 7. Bodu programu:
- termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva a komisií
- žiadosť o KD DHZ Dojč
- žiadosť Karola Matulu ml. o KD na konanie Retro diskotéky dňa 19.5.2018
- odmena pre poslankyňu JUDr. Antóniu Mikulíkovú v sume 700,-- €
Návrh uznesenia č. 7/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Termíny zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči a Komisie stavebnej a životného prostredia
v roku 2018 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo (štvrtok)
Komisia stavebná a životného prostredia
22.03.2018
19.04.2018
19.04.2018
24..05.2018
21.06.2018
21.06.2018
23.08.2018
23.08.2018
20.09.2018
22.11.2018
14.12.2018
14.12.2018
Príchod poslankyne JUDr. Antónie Mikulíkovej o 18:36 hod.
Prítomných: 8

Hlasovanie:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh uznesenia č. 8/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Poskytnutie KD DHZ Dojč na Fašiangovú zábavu s pochovávaním basy dňa 10.2.2018 v čase od
20:00 do 05:00 hod.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 za: 8 proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh uznesenia č. 9/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Prenájom KD Karolovi Matulovi na usporiadanie Retro diskotéky dňa 19.5.2018 v čase od 20:00
do 05:00 hod.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 za: 8 proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh uznesenia č. 10/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S odmenou pre poslankyňu JUDr. Antóniu Mikulíkovú vo výške 700 €, slovom sedemsto eur, za
vypracovanie zmlúv a poradenstvo pre Obecný úrad v Dojči.
Odmena bude vyplatená v zúčtovaní za mesiac február 2018.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 za: 7 proti: 0
zdržalo sa: 1 /JUDr. Mikulíková/
5. bod programu: Zámer odkúpenia obecného pozemku
Konatelia spoločnosti APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence 440,Ing. Leška a Ing. Macek
doručili dňa 15.01.2018 Žiadosť o súhlas obecného zastupiteľstva s predajom pozemku vo
vlastníctve obce a ich podnikateľskom zámere. Starostka obce informovala prítomných že ide
o pozemok v extraviláne obce parcelné číslo 7681 o výmere 4064 m2. K tejto žiadosti sa
rozprúdila diskusia prítomných poslancov.
Návrh uznesenia č. 11/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zámer previesť pozemok parc. č. 7681 o výmere 4064 m2 v k.ú. Dojč podľa zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písm. e) priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v prospech spoločnosti APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence č. 440, 906 07
Šajdíkove Humence.
Nakoľko sa v katastri obce Dojč nenachádza čerpacia stanica, osobitným zreteľom je
vybudovanie čerpacej stanice pre motorové vozidlá – ako služba obyvateľom obce.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 za: 7
proti: 0 zdržali sa: 1 /Čelústková/
6. bod programu: Informácia o činnosti starostky od 14.12.2017 do 30.01.2018
- založenie OPS s.r.o.
- do budúcnosti zakúpenie mulčáku k traktoru TUBER /spotreba 1,2 l na hodinu, výkon 50 koní/

- partneri z družobnej obce Boršice na Obecnom plese
- štatistiky
- SFZ, kolaudácia Záhumenice ... NN
- kontrola Detských ihrísk /revitalizácia, zábradlie, prevádzkový poriadok/
- zber papiera od marca
- do budúcnosti plasty v letných mesiacoch 2x mesačne
- prieskum trhu okná do telocvične
- PVC v dvoch šatniach /vyúčtovaná dotácia do konca marca/
- pred kolaudačné konanie ST Development
- pozemok SPF potrebný ku kanalizácii je na zápis do katastra
- VÚC p. Viskupič, p. Bereni
- ŠJ p. Kralovičová – porušenie pracovnej disciplíny – ukončenie pracovného pomeru dohodou
/išla na PN/
- zmeny v odhlasovaní obedov deň vopred do 13:30 hod.
Návrh uznesenia č. 12 /2018/UobZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu o činnosti starostky od 14.12.2017 do 30.01.2018
Odchod poslanca Ing. Viciana o 19:12 hod.
Odchod poslankyne Ing. Šefčíkovej o 19:43 hod.
8. bod programu: Diskusia
Poslankyňa Gajarová informovala o škaredých šatniach v ZŠ a podala dotaz na park za OÚ Dojč.
Pán Novotníček sa informoval na oznamy v miestnom rozhlase. /notifikácie/
Pán Dolga podal dotaz, čo sa môže a ako vyvážať do hliníha.
Pani starostka informovala, že na marcovom Zastupiteľstve sa bude prerokovávať a schvaľovať
cenník na poskytnutie služby traktorom.
9. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa na záver nečítali, nakoľko im poslanci v priebehu rokovania porozumeli.
10.bod programu: Záver
Starostka ukončuje zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomným poďakovala za účasť.
Zasadnutie ukončené o 20:15 hod.
Najbližšie stretnutie bude 15.3.2018 o 18:00 hod.
Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia: Ing. Svetlana Šefčíková

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

Bc. Martina Gajarová
Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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

