ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 16. januára 2020
Zasadnutie zahájené o 18:04 hod.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení
3. 1. zmena rozpočtu Obce Dojč na rok 2020
4. Nájomná zmluva – ambulancia všeobecného lekára
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
6. Protest prokurátora – VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Dojč
7. Doplnenie členov finančnej komisie
8. Rôzne – žiadosť o prenájom KD Karol Matula
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová - ospr.
 Katarína Čelústková
 Ing. Katarína Horňáková
 Pavol Kondrla - ospr.
 Bc. Júlia Kozánková
 Mgr. Zuzana Macková
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Ing. Ján Ušiak
 Ing. Pavol Zich
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
Starostka obce privítala všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
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a oboznámila s programom rokovania. Navrhuje bod 6. presunúť za bod 1. nakoľko sa rokovania
ObZ zúčastňuje prokurátor JUDr. Ing. Budjač, PhD a chce byť prítomný len počas rokovania tohto
bodu. Prerokovanie platu starostky navrhuje pridať za bod 8.
Poslanci dostali podklady k rokovaniu minulý týždeň. Pozvánka bola zverejnená 09.01.2020.
Návrh uznesenia č. 171/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
program 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči a presunutím bodu 6. za bod 1. a
doplnenie bodu Plat starostky na bod 8.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Pavla Zicha a Zuzanu Mackovú a
Ľubomíru Truppovú za zapisovateľku. Návrhovú komisiu v zložení Antónia Mikulíková a Katarína
Čelústková.
Návrh uznesenia č. 172/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Pavol Zich a Zuzana
Macková – overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení Antónia Mikulíková a Katarína
Čelústková.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Príchod hlavného kontrolóra o 18:09 hod.
6. bod programu: Protest prokurátora – VZN o určení času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Dojč
Na prejednávanie Protestu prokurátora – VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Dojč sa osobne dostavil prokurátor Okresnej prokuratúry Senica Milan
Budjač, ktorý prítomným podrobne svoj protest predniesol (bolo prednesené v širokom rozsahu). Pri
príprave návrhu VZN a legislatívnom procese jeho prijímania došlo v procese obce k porušeniu
zákonnosti. Prokurátor navrhuje napadnuté VZN zrušiť a nahradiť VZN prijatým po procedurálnej
a obsahovej stránke v súlade so zákonom. (Jedným uznesením boli prijaté dve VZN)
Návrh uznesenia č. 173/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Protest prokurátora spis. Značka Pd152/19/2205-3 zo dňa 20.12.2019 proti VZN Obce Dojč č.
2/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč
Návrh uznesenia č. 174/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči vyhovuje protestu prokurátora a ruší::
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VZN Obce Dojč č. 2/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Dojč
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Po hlasovaní prokurátor zo zasadnutia ObZ odišiel.
2. bod programu: Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predniesla starostka obce. Informovala o splnených uzneseniach (147, 148, 149,
152, 153, 156 159 – 162, 165, 167/2018-2022/UObZ) aj o uzneseniach, na ktorých sa pracuje.
Návrh uznesenia č. 175/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Kontrolu uznesení od 14.11.2019
3. bod programu: 1. zmena rozpočtu Obce Dojč na rok 2020
O 1. zmene rozpočtu informovala ekonómka OÚ Marcela Hovančíková. Presun bude medzi
položkami verejná zeleň a zdravotníctvo inak neklasifikované.
Bežné príjmy: 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku navýšenie o 7.000,-- €
Bežné výdavky: 630 Rozvoj obcí (verejná zeleň) zníženie o 7.110,-- €
630 Zdravotníctvo inak neklasifikované zvýšené o 7.110,-- €
710 Obstaranie kapitálových aktív navýšenie o 7.000,-- €
Prebytok ostáva neznemený: 5.956,93 €
Návrh uznesenia č. 176/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
1. zmenu rozpočtu na rok 2020
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Nájomná zmluva – ambulancia všeobecného lekára
Starostka obce informovala o tom, že poslancom poslala Nájomnú zmluvu na nahliadnuitie.
Poslankyňa Antónia Mikulíková mala pripomienku k čl. 2, odst. 1, písmeno h)
Zmluva bude na 5 rokov. Výška nájmu je 1,-- € mesačne do konca roka 2020. Potom sa Obec
dohodne do konca novembra 2020 na nájme na rok 2021. Mesačné zálohy na energie vo výške 20,-€/mesačne na plnenia spojené s užívaním nebytového priestoru.
Obec zakupuje 2 prístroje, na ktoré bude Zmluva o výpožičke (EKG, CRP INR).
Návrh uznesenia č. 177/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje vo verejnom záujme:
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Nájomnú zmluvu pre ambulanciu všeobecného lekára, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dojč
ako prenajímateľom a MUDr. Veronikou Brenkus Steinerovou. Zároveň Obecné zastupiteľstvo v
Dojči poveruje Obecný úrad uzatvorením zmluvy.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
5. bod programu: Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce podal Správu o kontrolnej činnosti HK obce Dojč za rok 2019, podľa zákona
o obecnom zriadení. Za rok 2019 bola vykonaná kontrola od 18.01.2019 do 20.05.2019
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení v ZŠ s MŠ. Zistené porušenia Pracovného poriadku
boli prerokované s riaditeľom ZŠ s MŠ a zástupkyňou riaditeľa školy pre MŠ, pani Drinkovou.
Návrh uznesenia č. 178/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2019
7. bod programu: Doplnenie členov finančnej komisie
Starostka obce navrhla do finančnej komisie Mariku Veselú, ekonómku ZŠ s MŠ. Tento návrh
konzultovala aj s riaditeľom ZŠ s MŠ.
Návrh uznesenia č. 179/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči volí:
Máriu Veselú ako členku finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Dojči
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod programu: Rôzne – žiadosť o prenájom KD Karol Matula
Starostka obce informovala o žiadostiach, ktoré prišli na Obecný úrad.
Pán Faltýnek požiadal (02.01.2020) o účinkovanie s kolotočmi počas hodových slávností.
Pán Karol Matula ml. požiadal (08.01.2020) o prenájom KD na usporiadanie retro diskotéky dňa
16.05.2020.
DHZ Dojč požiadal (13.01.2020) o povolenie usporiadania Fašiangovej zábavy v KD dňa
22.02.2020. Ďalej požiadali o sponzorský dar do tomboly.
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Dojč požiadalo (15.01.2020) o prenájom KD na Detský
maškarný ples a Maškarný ples pre dospelých, ktorý sa uskutoční 15.02.2020.
Starostka obce spolu s poslancami a MUDr. Veronikou Brenku Steinerovou hovorili o prístrojovom
vybavení ambulancie všeobecného lekára v obci. Jedná sa o prístroje EKG a CRP INR.
Návrh uznesenia č. 180/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s účinkovaním kolotočov p. Antona a Jozefa Faltýnka, Jesenského 1236, Šaštín, na Hody 2020
v obci Dojč.
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Hlasovanie:
Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 181/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s prenájmom kultúrneho domu Karolovi Matulovi, dňa 16.05.2020 na usporiadanie Retro diskotéky
v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod.
Podmienka prenájmu KD je zabezpečenie poriadkovej služby nielen pri vchode a v bufete, ale aj
v miestnosti KD a nových toaletách. V prípade vzniku škody je nájomca povinný nahradiť všetky
škody v plnej výške.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 182/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s poskytnutím kultúrneho domu DHZ Dojč, dňa 22.0.2.2020 na usporuiadanie Fašiangovej zábavy
od 20:00 hod. do 05:00 hod.
Podmienkou poskytnutia KD je zabezpečenie usporiadateľskej služby nielen pri vchode a v bufete,
ale aj v miestnosti KD a nových toaletách. V prípade vzniku škody inventáru KD ste povinný
nahradiť všetky škody v plnej výške.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 183/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S poskytnutím kultúrneho domu v Dojči dňa 15.02.2020 pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
v Dojči na akciu Detský maškarný ples, ktorý sa uskutoční v poobedných hodinách a aj na akciu
Maškarný ples pre dospelých, ktorý sa uskutoční vo večerných a nočných hodinách do 05:00 hod.
Táto akcia bude organizovaná ako „uzavretá spoločnosť“ – t.j. príde len určený počet ľudí so
zakúpenými vstupenkami.
Podmienkou poskytnutia KD je zabezpečenie usporiadateľskej služby nielen pri vchode a v bufete,
ale aj v miestnosti KD a nových toaletách. V prípade vzniku škody inventáru KD ste povinný
nahradiť všetky škody v plnej výške.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Ďalej pokračovala starostka obce s informáciou o prístrojovom vybavení ambulancie všeobecného
lekára v obci. Zariadenie ambulancie je objednané. Prístroje EKG a CRPs INR zakupuje obec.
K týmto prístrojom sa vyjadrila aj MUDr. Veronika Brenkus Steinerová, ktorá bude v ordinácii
pracovať. K prístrojom sa vyjadrila aj poslankyňa Zuzana Macková.
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Návrh uznesenia č. 184/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje vo verejnom záujme:
Zakúpenie prístrojového vybavenia ambulancie všeobecného lekára nasledovne:
Prístroj EKG, multifunkčný CRP s INR analyzátor CUBE-S, ktoré budú dané ambulancii do
výpožičky a budú zakúpené z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Vložený bod programu: Plat starostky
Starostka obce informovala o tom, prečo nepodpísala uznesene č. 168/2018-2020/UObz. Nemôže
dostať odmenu podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest. Odmenu môžu dostať len zamestnanci vo verejnej správe odmeňovaní
podľa zákona 553/2003 Z.z., ale starosta nie je odmeňovaný podľa tohto zákona. Môže dostať len
zvýšenie platu. Poslanci sa nemohli dohodnúť od akého dátumu to bude, keď zvýšenie nebolo od
01.01.2020 a o aké percento zvýšenia by išlo. Poslankyňa Antónia Mikulíková upozornila na
štilizáciu uznesenia. Ekonómka Marcela Hovančíková navrhla zvýšenie platu od 01.02.2020 o 20 %.
S týmto návrhom poslanci súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Návrh uznesenia č.185/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zvýšenie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 z.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 20 % s účinnosťou od 01.02.2020.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

Starostka obce ďalej informovala o tom, že Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave oznámilo zaradenie
DHZ obce do kategórie „B“.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici nám oznámilo subjekty, v ktorých vykoná protipožiar-ne
kontroly. Jedná sa o: Poľnohospodárske družstvo, OMS, 3packcarton, Valentín Vach – Kovovýroba,
KKD, Kutlak, Lucia Jankovičová – Euroline, Rastislav Jankovič – Contiline, Statek, Vach, Vladimír
Jankovič, Tir-Pet, Karol Matula, Laura Lučanská „U Tatu“, ZŠ s MŠ, Obec Dojč zdravotné
stredisko, Fímskokatolícka cirkev, Farnosť Dojč.
Okresné riaditeľstvo PZ v Senici oznámilo, že do funkcie riaditeľa je od 01.01.2020 ustanovený mjr.
Mrg. Juraj Adamovič.
Návrh uznesenia č. 186/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
. oznámenie o zaradení DHZO do kategórie „B“ pre rok 2020
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. oznámenie o kontrolovaných subjektoch OR HaZZ v Senici na úseku požiarnej ochrany v roku
2020
. oznámenie o zmene na poste riaditeľa OR PZ v Senici – Mgr. Juraj Adamovič
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
9. bod programu: Diskusia
Riaditeľ ZŠ s MŠ reagoval na dotaz poslankyne Kataríny Horňákovej a povedal, že platby od
rodičov by mali chodiť na účet. Zamestnanci by mali priepustky zapisovať do dochádzky
a pripravuje elektronickú evidenciu dochádzky aj pre zamestnancov.
Informácia starostky obce o jej činnosti od 12.12.2019 do 16.01.2020
Stavebné povolenie Pecha
Kolaudácia stavby Hladký, Vidiová
Zámenná zmluva Chodúr
Kúpna zmluva Záhumenice 2
Príprava zmlúv MUDr. Brenku Steinerová
Príprava ambulancie – interiérové vybyvenie, prístrojové vybavenie, zmluvy – nájpmná zmluva
o výpožičke, dotačná
Obecný ples 2020, zasadnutie komisie, tombola, nákupy
Záhumenice 2 – úprava stavebného povolenia voda + kanalizácia
Ing. Duffala – ZSE – trafostanica + kataster Senica (GP)
Výpoveď pred krajskou vyšetrovateľkou v Trnave – sprenevera p. Tršťanský
Ing. Sandtner + JUDr. Machová – likvidácia spoločnosti ST Development
JUDr, Machová – verejná obchodná súťaž
Ing. Budovič – úprava PD kanalizácie
Štátny archív – vyraďovanie
Záhorské múzeum – PhDr. Drahošová – monografia
Stretnutie dôchodcov v KD
Divadelné predstavenie v KD
Návrh uznesenia č.187/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu starostky o jej činnosti od 12.12.2019 do 16.01.2019
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
10. bod programu: Uznesenia
Na záver sa uznesenia nečítali. Prítomní poslanci textom porozumeli počas prejednávania
príslušného bodu programu.
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11. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 13. zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 19:31 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu. Poslancov pozvala na
prehliadku kúpenej budovy COOP Jednota v sobotu 18.01.2020.o 9:00 hod.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia:
Pavol Zich

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

Zuzana Macková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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