ZÁPISNICA
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 29. novembra 2018
Zasadnutie zahájené o 17:33 hod.
Navrhnutý program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
8. Zmena rozpočtu na rok 2018
Informácia o zverejnených dokumentoch – rozpočet obce na rok 2019, návrh VZN
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2019, návrh VZN o miestnych
daniach na území obce Dojč na rok 2019
5. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Dojč
6. Informácia o uskutočnenom miestnom šetrení chodníka a žiadosti o obnovenie priekop pri
štátnej ceste č. 1156 smer od kostola na Šajdíkove Humence
7. Rôzne
8. Informácia o činnosti starostky od 09.10.2018 do 29.11.2018
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
1.
2.
3.
4.

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Bc. Júlia Kozánková
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Katarína Čelústková
 Mgr. Zuzana Macková
 Ing. Pavol Zich
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 5 poslancov
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a prítomných občanov na 8.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Dojč. Oboznámila prítomných s navrhnutým
programom rokovania. Pozvánka bola zverejnená 23. novembra 2018. Do programu rokovania
sa dopĺňa bod: Správa hlavného kontrolóra obce Dojč o výsledku kontroly.

Návrh uznesenia č. 92/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči s doplnením o bod Správa
hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka obce navrhuje zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová –
zapisovateľka a Bc. Júlia Kozánková, JUDr. Antónia Mikulíková – overovatelia.
Návrh uznesenia č. 93/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Bc. Júlia
Kozánková, JUDr. Antónia Mikulíková – overovatelia .
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhuje členov návrhovej komisie v zložení Mgr. Zuzana Macková a Katarína
Čelústková.
Návrh uznesenia č. 94/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
návrhovú komisiu v zložení Mgr. Zuzana Macková, Katarína Čelústková.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: 8. Zmena rozpočtu na rok 2018
O zmene rozpočtu informovala Ing. Marcela Hovančíková.
Bežné príjmy boli zvýšené na1.067.341,22 €
Kapitálové príjmy boli znížené na 11.000,- €
Príjmové finančné operácie sú nezmenené 95..617,90 €
ZŠ s MŠ predložila čerpanie finančných prostriedkov k 26.11.2018 zo schváleného rozpočtu. Do
konca roku žiada riaditeľ školy dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 15.000,- €.
Nemá finančné prostriedky na odmenu pre pani Hrnčiríkovú, ktorá má životné jubileum 50.
rokov.
Správa o hospodárení nie je predkladaná načas. Navrhuje sa zvolať na január celé nové
zastupiteľstvo a vedenie školy na prerokovanie hospodárenia v novom roku.
Výdavky sa zvýšili o 14.721,36 € (zvýšenie v ZŠ, v ŠJ nákup konvektomatu, oprava kuchyne
a prípojka elektriny).
Zvýšili sa výdavky na starobu v tovaroch a službách na 19.200,- €.
Od 1.1.2019 je účinná nová novela platových taríf vo verejnom záujme, Zákon č. 553/2003 Z.z.
Bežné výdavky sú 1.043.734,17 €.
Kapitálové výdavky sa navýšili: PD na trafostanicu v Otrubnici, práca pri budovaní nového
chodníka na Záhumenicách. Nakladanie odpadu sa zníži o 86.042,- €, kompostéry. Zvýšený
výdavok na zakúpenie dverí do Zdravotného strediska a výdavky v ČOV. (v roku 2019 bude
príjem, keď sa rozráta FA podľa počtu obyvateľov v Štefanove a v Šajdíkových Humenciach)
Kapitálové výdavky sú 85.247,- €

Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny 31.000,- €
Hospodárime s prebytkom 13.977,95 €
Návrh uznesenia č. 95/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
8. Zmenu rozpočtu na rok 2018
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
4. bod program: Správa hlavného kontrolóra obce Dojč o výsledku kontroly
Hlavný kontrolór Ing. Dušan Frndalovics predložil obecnému zastupiteľstvu správu o
výsledkoch kontroly.
Za obdobie od 22.08.2018 di 29.11.2018 vykonal finančnú kontrolu na mieste.
Od 25.09.2018 do 06.11.2018 bola vykonaná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
za roky 2016 a 2017. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.
(Poznámka: uznesenie 33 je v riešení a 101 sa realizuje)
Návrh uznesenia č. 96/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste.
5 .bod programu: Informácia o zverejnených dokumentoch – rozpočet obce na rok 2019,
návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2019, návrh VZN
o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2019
Starostka obce podala podrobnú informáciu o objeme odpadov a správnom triedení. Výška
poplatkov na budúci rok sa nemení. Nezmenené ostávajú hodnota pozemkov na území obce Dojč
podľa zákona o miestnych daniach a ročná sadzba dane z pozemkov. Od platenia dane sú
oslobodená spoločenské organizácie Telovýchovná jednota Družstevník Dojč, Poľovnícke
združenie Dojč, DHZ Dojč a ZŠ s MŠ, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Návrh uznesenia č. 97/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu o:
- Zverejnených dokumentoch: návrh rozpočtu na rok 2018, návrh VZN o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO na území obce Dojč na rok
2019, návrh VZN o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2019
- O vykonanom miestnom šetrení a žiadostiach na obnovenie priekop
- Žiadosť na odstránenie skládky za Otrubnicou
6. bod program: Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Dojč
Predložená správa za MŠ je podrobná a dobra vypracovaná. ZŠ nemala tak dobre vypracovanú
správu ako MŠ. Chýbala kvalitná analýza. Do budúcnosti musí byť správa vypracovaná spoločne
za subjekt. Správy boli predložené a schválené.
Návrh uznesenia č. 98/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok
2017-2018 a
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017-2018

7. bod program: Informácia o uskutočnenom miestnom šetrení chodníka a žiadosti o
obnovenie priekop pri štátnej ceste č. 1156 smer od kostola na Šajdíkove Humence
Miestne šetrenie chodníka sa uskutočnilo koncom septembra. Pán Holkovič by venoval pozemok
pod chodník. Pani Kucejová a pán Kubík Jozef nesúhlasia s vybudovaním chodníka. Od kostola
po značku Dojč smer na Šajdíkove Humence je osadená dopravná značka 30 km/hod.
Budovanie chodníka je otvorená záležitosť. Nič sa nekoná.
15.10.2018 prišiel list od pani Karolíny Wiechovej adresovaný Obecnému zastupiteľstvu, ktorá s
vybudovaním chodníka súhlasí len s podmienkami.
5.11.2018 prišiel list od rodín Wiechovej, Pollákovej a Pokrývkovej adresovaný Obecnému
zastupiteľstvu, kde žiadajú obnovenie priekop pred RD č. 376 a 375.
28.11.2018 prišiel list od pani Florkovej, ktorá žiada prejednanie problému priekop na Závsí, kde
neodteká voda.
Tieto žiadosti bude riešiť nové Obecné zastupiteľstvo, a tiež sa vráti k Oznámeniu o skládke v
Otrubnici, ktorú oznámil pán Labo v minulom roku, a tiež mu bola daná ústna odpoveď.
Návrh uznesenia č. 99/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
O vykonanom miestnom šetrení a žiadostiach na obnovenie priekop
Žiadosť na odstránenie skládky za Otrubnicou
8. Rôzne
Pán Tibor Wirth sa mal do mesiaca t.j. do 08.12.2018 nasťahovať do bytu , ktorý mu schválilo
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 90/2018 z 09.11.2018. Pán Wirth žiadosť stiahol.
Pani Denisa Pacalajová ústne požiadala o tento byt. Písomnú žiadosť podá dodatočne.
Návrh uznesenia č. 100/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči ruší:
Uznesenie 90/2018/UObZ z 9. októbra 2018
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 101/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Pridelenie bytu v obecnej bytovke č. 138 Denisi Pacalajovej.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa:
Starostka obce navrhuje odmenu za výkon práce vo volebnom období 2015-2018 zástupcovi
starostky Ing. Pavlovi Zichovi vo výške 1.000,-- €.
Návrh uznesenia č. 102/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Odmenu za výkon práce zástupcovi starostky Ing. Pavlovi Zichovi vo volebnom období 2015 –
2018 vo výške 1.000,-- € (slovom jedentisíc eur)
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 1
Mzdová účtovníčka pani Iveta Pokrývková upozornila na nevyčerpanú dovolenku starostky za
rok 2017 = 20 dní a za rok 2018 = 27,5 dňa. Celkový počet dní je 47,5 dňa. Nevyčerpanú

dovolenku si starostka nemôže preniesť do nového volebného obdobia, môže byť preplatená
alebo ak si ju nevyčerpá, tak jej prepadne.
Poslanci po diskusii a upozornení na čerpanie dovolenky navrhli schváliť preplatiť 20 dní
dovolenky za rok 2018.
Návrh uznesenia č. 103/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Preplatenie časti dovolenky za rok 2018 starostke obce v počte 20 dní.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
9. bod programu: Informácia o činnosti starostky od 09.10.2018 do 29.11.2018
Stretnutie s JUDr. Svetlanou Machovou, Ing. Luciou Sandtner, Ing. Teréziou Urbanovou –
rozdelenie spoločnosti ST Development, s.r.o.
Kolaudácia Záhumenice – stretnutie Cellery, Tršťanský + OÚ ŽP Ing. Dynka a Ing. Gergelová
Stavebné konania – Martin Vach, Alena Poláková, manželia Koňuchových, záhradkari – TS
ST Investment – územné konanie 2. Etapa, Miroslav Rázik, Tomáš Cintula
Deň úcty k starším, uvítanie do života 20 detí, zlatá svadba
Prevzatie povodňového vozíka
COOP Jednota – predseda p. Bzdúšek – budova Jednoty
Softvér spol. TENDERnet – prieskumy trhu aj pre ZŠ s MŠ
Prieskum trhu multifinkčné ihrisko
Zmluva hasičáreň
Lesy SR zmluva o nájme
Komunálne voľby 2018
Prehĺbenie priekopy na Kolóniii
Drvenie konárov, hrabanie lístia, vianočné ozdoby, príprava Mikuláša
Ozvučenie v KD
Školenie OPK – Ministerstvo ŽP Bratislava
Dojčanské noviny
Kompostéry + platba
Príprava návrhov VZN
Stretnutie ZŠ s MŠ – rozpočet
Stretnutie poľnohospodárov na Záhumeniciach + chodník
Návrh uznesenia č. 104/2018/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu o činnosti starostky od 09.10.2018 do 29.11.201
10. bod programu: Diskusia
Do diskusie sa prihlásil pán Dolga s nasledujúcimi otázkami:
Budujú sa nové chodníky a podľa jeho názoru nie sú bezbariérové. To znamená, že 4 cm nad
úrovňou vozovky nie je bezbariérové. Informoval aké chodníky buduje on v inej obci s bonusom
pre nevidiacich občanov. K chodníku sa vyjadrila aj pani Fránerová.
Ďalej sa pán Dolga informoval, ako je to s občanom, ktorý sa prisťahuje a za akých podmienok
dostane popolnicu. On v minulosti popolnicu nedostal, tak si zakúpil vlastnú. Technické služby
Senica neriešia, kto ju kúpil. Automaticky si ju zarátajú a obec za ňu platí poplatok. Táto
popolnica mu zhorela, a preto pýta novú od obce. Tiež sa mu nepáči skladovanie plastov

v plastových vreciach.
Starostka obce pánovi Dolgovi na otázky podrobne odpovedala, kde zahrnula informácie
o spolupráci s TS Senica. O poplatkoch ktoré obec platí za tonu odpadu na skládkach pri triedení
odpadu. V súčasnosti je poplatok 6,- € za tonu a podľa schválenej novely zákona o odpadoch sa
bude platiť podľa miery vytriedenia, t.j. približne 11,- € za tonu s DPH.
Obec nesmie doplácať na odpad, ale nesmie byť ani v zisku. V roku 2015 bol predpis 18.000,-- €
a faktúra na 48.000,-- €. Obec musí 1x do roka pristaviť kontajner na textil, 2x nebezpečný
odpad. Olej likviduje fi Ladisco a elektroodpad fi Enviropol.
Pani Fránerová sa opýtala, od akého dátumu sme pozývali deti na uvítanie do života. Odpoveď
od septembra 2017 a bude sa robiť každý rok v mesiaci november.
Ďalej pán Dolga vyslovil nespokojnosť s telefonickou odpoveďou starostky obce. Jednalo sa
o zberanie úrody sliviek a orechov na obecnom priestranstve za kaplnkou smerom na autobusovú
zástavku. Uviedol, že má svedka pani Bederkovú. Na úrodu si robil nárok aj pán Ján Haba,
ktorý uviedol, že tieto stromy sadil jeho otec. Uviedla, že rodinné spory riešiť nebude. Každý
občan, ktorý sa ohlásil na Obecnom úrade si mohol zberať úrodu na obecnom priestranstve.
V budúcich obecných novinách zverejní informáciu o ovocných stromoch
Starostka obce podala informáciu o výrube stromov, náhradnej výsadbe alebo finančnej náhrade.
11. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa na záver nečítali. Poslanci porozumeli v priebehu zasadnutia.
12. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 19:30 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.

Zasadnutie nového zastupiteľstva bude pondelok 10.12.2018 o 19:00 hod.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová
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Overovatelia:
Bc. Júlia Kozánková
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JUDr. Antónia Mikulíková
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Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová
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