ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 14. februára 2019
Zasadnutie zahájené o 18:20 hod.
Navrhnutý program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zmena rozpočtu
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
VZN o elektronickej komunikácii
VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku na území obce Dojč
Informácia o pripravovaných zmenách vo VZN o odpadoch
Zapojenie sa do Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadosti
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2019
8. Informácia o vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaži
9. Informácia o voľbách v roku 2019
10. Rôzne: - žiadosť DHZ – Fašiangová zábava a pochovávanie basy
- žiadosť ZO JDS v Dojči
- žiadosť RZ pri ZS s MŠ v Dojči
- žiadosť ST Development, s..r.o.
11. Diskusia
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová
 Katarína Čelústková
 Ing. Katarína Horňáková
 Pavol Kondrla - ospravedlnený
 Bc. Júlia Kozánková
 Mgr. Zuzana Macková
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Ing. Ján Ušiak - ospravedlnený
 Ing. Pavol Zich
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hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 7 poslancov
1. bod programu: Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce privítala všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a oboznámila s programom rokovania, ktorý bol zverejnený 08.02.2019.
Návrh uznesenia č. 36/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
program 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Beata Bátorová, Katarína Čelústková
a Ľubomíru Truppovú za zapisovateľku zápisnice. Návrhovú komisiu v zložení Pavol Zich, Zuzana
Macková.
Návrh uznesenia č. 37/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Beáta Bátorová,
Katarína Čelústková – overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení: Pavol Zich, Zuzana
Macková.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Zmena rozpočtu
O navrhovanej 1. zmenu rozpočtu informovala Marcela Hovančíková. Uviedla, že táto zmena bola
prerokovaná na finančnej komisii. Je súčasťou zápisnice.
Návrh uznesenia č. 38/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
navrhovanú 1. Zmenu rozpočtu v roku 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 39/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Použitie rezervného fondu vo výške 2.500,-- € na projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice
a 10.875,-- € na realizáciu chodníka v obci
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
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3. bod programu: Správa hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór Dušan Frndalovics predložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti
za rok 2018 v zmysle zákona o obecnom zriadení. Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 vykonal
nasledovné kontroly:
- od 24.04.2018 do 12.06.2018 vykonal kontrolu použitia dotácií za roky 2015-2017.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.
- od 25.09.2018 do 06.10.2018 vykonal kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za
roky 2016 a 2017. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.
Návrh uznesenia č. 40/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč za rok 2018
4. bod programu: VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Starostka uviedla že účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností vo
vzťahu k Obci Dojč elektronicky. Obec zabezpečuje elektronické služby prostredníctvom
špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.slovensko.sk.
Návrh uznesenia č. 41/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
5. bod programu: VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku na
území obce Dojč
Účelom tohto VZN je zabezpečenie ochrany životného prostredia. Toto nariadenie sa vzťahuje na
celé katastrálne územie obce Dojč. Obsahuje: evidenciu psov, vodenie psov, zákaz voľného pohybu
psov a vstupu so psom, znečisťovanie verejných priestranstiev psom, odchyt túlavých psov. Suma
náhradnej evidenčnej známky je 3,50 €. Pani Bátorová spracuje článok do budúceho čísla obecných
novín.
Návrh uznesenia č. 42/2018-2020/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú
známku psa na území obce Dojč.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod program: Informácia o pripravovaných zmenách vo VZN o odpadoch
3

Starostka podrobne informovala o pripravovaných zmenách. Budú sa meniť veľkosti nádob podľa
skutočnosti. Do zberných nádob nepatrí popol. V minulom roku sa začal zberať papier do modrých
vriec alebo krabíc. V obci budú len 2 ks 1100 l nádoby na papier. Jedlé oleje sú vyvážané podľa
potreby (skladujú sa v zbernej nádobe v obci). Kompostér je 1000 litrový. Ak občan nechce
kompostér musí dať prehlásenie o spracúvaní bioodpadu iným spôsobom.
Návrh uznesenia č. 43/2018-2020/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
informáciu o pripravovanej zmene VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dojč
7. bod program: Zapojenie sa do Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
Starostka obce hovorila o budovaní kamerového systému v obci. Máme pripravený plán z minulého
roku, ktorý je doplnený o 3 kamery. Dnes sme dostali podporné stanovisko z KR PZ v Trnave, kde
odporúčajú realizáciu na zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a ochranu ich majetku. Rozpočet je
32.431,91 € na 18 kamier. Spoluúčasť obce je 20 % = 6.486,38 €. Kamerový systém sa dá
dobudovávať. K tomuto bodu sa vyjadrila pani Zuzana Macková a Gregor Masaryk.
Návrh uznesenia č. 44/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
1. zapojenie sa do Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2019
2. spoluúčasť na realizácii projektu v obci Dojč vo výške 6 500 €
3. zabezpečenie spolufinancovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod program: Informácia o vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaži
Starostka podala informáciu o vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaži, ktorá bola vyhlásená
a vyvesená na úradnej tabuli a webovom sídle 07.02.2019. Predmetom tejto zmluvy je odplatný
prevod nehnuteľnosti – pozemok parcela číslo 11249, reg. C o výmere 941 m2, druh pozemku
ostatná plocha, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce v k.ú. Dojč, (šírka 3 m medzi p.
Drinkom a p. Skalom) zapísanej na LV č. 4700. Cena je stanovená na základe znaleckého posudku
vypracovaného Ing. Stanislavom Lasicom, Petrova Ves 121, evidenčné číslo znalca je 911 988.
Jednotková cena pozemku je 9,71 €/m2. Všeobecná cena pozemku je 9.137,11 €. Termín
predkladania ponúk je 27.02.2019 do 11:00 hodiny. Uzatvorená obálka s heslom „Predaj
nehnuteľnosti v Dojči – NEOTVÁRAŤ“. Finančná zábezpeka je 2.000 €.
Do komisie budú vymenovaní 3 – 4 poslanci. Komisia bude zasadať 04. alebo 05.03.2019.
9. bod program: Informácia o voľbách v roku 2019
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V tomto bode starostka informovala o voľbách prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia v dvoch kolách
16.03.2019 a 30.03.2019 a o voľbách do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019. Informácie sú
zverejnené na webovom sídle aj na úradnej tabuli.
Návrh uznesenia č. 45/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
- informáciu o vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaži
- informáciu o voľbách v roku 2019 (15.3. a 30.3. voľby prezidenta SR, 25.5. voľby do
európskeho parlamentu)
10. bod programu: Rôzne – žiadosť DHZ – Fašiangová zábava a pochovávanie basy
- žiadosť ZO JDS v Dojči
- žiadosť RZ pri ZŠ s MŠ
- žiadosť ST Development, s.r.o.
Žiadosť DHZ z 06.02.2019 na usporiadanie Fašiangovej zábavy a pochovávanie basy v kultúrnom
dome v Dojči dňa 02.03.2019 od 20:00 do 05:00 hod. Súčasne žiadajú aj o sponzorský dar do
tomboly.
Návrh uznesenia č. 46/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s poskytnutím kultúrneho domu v Dojči na usporiadanie Fašiangovej zábavy v sobotu 02.03.2019 od
20:00 do 05:00 hod.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Jednota dôchodcov požiadala 04.02.2019 o zakúpenie uzamykateľnej plechovej skrine na
písomnosti a spotrebný materiál.
Návrh uznesenia č. 47/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s poskytnutím plechovej skrine pre ZO JDS v Dojči
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Dojči požiadalo 06.02.2019 o sponzorský dar na Maškarný
ples, ktorý sa bude konať 16.02.2019 v kultúrnom dome Dojč.
Návrh uznesenia č. 48/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s poskytnutím tomboly na Detský karneval organizovaný RZ pri ZŠ s MŠ dňa 16.02.2019
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Dňa 25.01.2019 prišla elektronicky a 28.01.2019 poštou Žiadosť o zvolanie zasadnutia obecného
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zastupiteľstva od ST Development, s.r.o., Sabinovská 8, 821 02 Bratislava na prerokovanie bodu:
obec Dojč , ako vlastník 15 % obchodného podielu v spoločnosti ST Development, s.r.o. sa vzdáva
predkupného práva v prospech spoločnosti ST Investment a.s. ...
Návrh uznesenia č. 49/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Žiadosť majoritných spoločníkov v spoločnosti ST Development, s.r.o. na vzdanie sa predkupného
práva v prospech spoločnosti ST INVESTMENT, a.s. so sídlom Sabinovská 8, 821 02 Bratislava,
ktorá by mala nadobudnúť obchodné podiely majoritných spoločníkov.
11. bod programu: Diskusia
V diskusii starostka podala informáciu, že s Jankou Mikulovou, členkou kultúrnej komisie pracujú
na troch projektoch: Lokálne komunity, workoutové ihrisko, detské ihriská a pumptrak.
Informácia o participatívnom rozpočte TTSK. Maximálna podpora na jeden projekt je 5.000,-- €.
Termín na predkladanie projektov je 22.03.2019.
Oslavy 1. Mája – pripojíme sa k 1. Záhoráckemu retro klubu. Stretnutie s p. Beňákom
a Opatovským.
Ďalej starostka podrobne informovala o predpise, výbere a nedoplatkoch za rok 2018 za Daň
z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a daň za psa. Neplatiči za rok 2018 sú zverejnení na
webovej stránke obce.
Združenie miest a obcí Slovenska pozýva na workshop s podtitulom „SMART komunálny odpad –
efektívne odpadové hospodárstvo“ dňa 26.02.2019 do Kultúrneho domu Dojč. Program bude od
09:00 do 16:00 hod.
V tomto bode programu starostka informovala aj o miere vytriedenia odpadu. OPS s.r.o. drtila
konáre 114 hodín o objeme 687 m3 štiepky. Škola musí mať vyvážaný odpad z školskej jedálne
a kuchyne. Do zberu sa nám ráta aj vývoz jedlého oleja a elektroodpadu.
Návrh uznesenia č. 50/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
- informáciu o úhrade daní a poplatkov v roku 2018 a výške nedoplatkov za rok 2018
- informáciu o predložených projektoch a projektoch, ktoré budeme predkladať
- informáciu o workshope, ktorý organizuje ZMOS v KD v Dojči pod názvom „SMART
komunálne odpady – efektívne odpadové hospodárstvo

Starostka obce predstavila rajóny obce, ktoré budú zastupovať poslanci a ktoré prebrali na porade
pred obecným zastupiteľstvom.
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Návrh uznesenia č. 51/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Rajonizáciu poslancov v obci Dojč
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Správa o činnosti starostky od 10.12.2018 do 14.2.2019
- Štátny stavebný dohľad OÚ v Trnave – pozemok Martin Mikulík – zavážka
- Štátny stavebný dohľad – dodatočné stavebné povolenie p. Dolga
- Komunikácia s predsedom predstavenstva COOP Jednota Ing. Bzdúškom a Ing. Minxom
- Príprava projektu na kamerový systém, podávanie projektov na ihrisko
- Zúčtovanie dotácie SFZ – kabíny TJ
- Pasportizácia ihrísk v obci Dojč (ZMOS)
- Dopĺňanie predloženej žiadosti na rekonštrukciu rozhlasu, komunikácia so ZSE Zloch,
Harnoš, Otočka + ODS Šajdíkove Humence + trafostanica Otrubnica
- Zmena PD hasičská zbrojnica, Ing. Bobeková – dispozičná zmena – v pôvodne časti TJ bude
garáž a dieľňa pre OcÚ
- Revízia detských ihrísk v obci
- Obhliadka Dolinského potoka s riaditeľom, Ing. Farkašom, Povodia Moravy a plán jeho
čistenia
- Dopravná štúdia – vypracovaná na základe rokovania v auguste, zadaná v októbri 2018,
výstup – priesečná križovatka pri autoservis Petrla a emtei (s pripojovacími pruhmi) a styčná
križovatka pri plánovanej benzínke s vytvorením okruhu na cestu k p. Novákovi (píla) –
posudzovanie Bc. Pavlík
- Stretnutie so zamestnancami ZŠ s MŠ spolu s poslancami
- Stavebný úrad: kolaudácia Cellery, Laššák, Hajlová, komunikácia s developermi – Šimek +
Wertika
- Zimná údržba ciest a chodníkov, zabezpečovanie posypovej soli, minuli sme už 4 t soli
- Orez stromov – na jar výsadba nových stromov
- Organizačné zabezpečenie obecného plesu, zasadnutia kultúrnej komisie, príprava plesu,
tombola
- Klub starostov Senica
- Riešenie pohrebnej služby v Dojči so spoločnosťou PEKAR s.r.o.
- Stretnutie s predsedníčkou ZO JSD p. Mikulovou
- Polícia – Bc. Pavlík a reklamné stavby
- Štatistické výkazy – byty, odpady, + miera vytriedenia odpadov,
- Komunikácia s TS Senica – vývoz odpadu, triedený zber, popolnice...
- Kurz verejného obstarávania – súhrnné správy –
- Príprava a revízia VZN Návrh uznesenia č. 52/2018-2022/UOZ
7

Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu starostky o jej činnosti od 10.12.2018 do 14.02.2019
Poslankyňa Katarína Horňáková sa pýtala na šmýkačku v parku pri autobusovej zástavke na
Kolónii.
Starostka uviedla, že o tejto záležitosti sa už rokovalo viackrát. Šmýkačka je drahá cca 1000 €
a musí byť certifikovaná, keď je umiestnená na verejnom priestranstve.
Pán Gregor Masaryk navrhol mesačne zber papiera (picking), ku ktorému by sa raz mesačne
pripojil. Tiež ho zaujíma, či by obec nemala mať majstra pre obecných pracovníkov.
Pani Beata Bátorová hovorila o čistení so ZRPŠ aj s deťmi v minulosti.
Starostka uviedla, že nápady máme aj my, ale najdôležitejšia je kanalizácia v obci. Obec sa čistí
priebežne podľa situácie a možností. OPS až 99 % svojej činnosti vykonáva kosenie a drtenie.
Felícia drží len silou vôle, Potrebujeme auto.
Ing. Hovančíková informovala o dobrovoľníckej činnosti. Máme podpísanú 1 zmluvu. Prácu
zadávame ale môže si ju občan vybrať aj sám.
Ďalej sa pán Gregor Masaryk pýta, či bude po odchode MUDr. Kovačiča z ambulancie náhrada.
Starostka odpovedala, že situáciu rieši 1 ¾ roka a doteraz nedokázala zabezpečiť lekára
a informovala o tejto skutočnosti aj na ObZ v minulom roku.
12. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 3. zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 20:20 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.
Budúce zasadnutie sa bude konať 14.03. 2019 o 16:00 hod.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia:
Beáta Bátorová

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

Katarína Čelústková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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