ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 11. marca 2021
Zasadnutie zahájené o 18:00 hod.
Navrhnutý program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. zmena rozpočtu Obce Dojč na rok 2021
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Cyklocesta Senica - Šaštín
Rôzne – Žiadosť o odkúpenie pozemkov, Žiadosť o predĺženie nájmu, Žiadosť o pridelenie nájomného
bytu, informácia o miere vytriedenia odpadu a vážení odpadu, informácia o podanej žiadosti na
Environmentálny fond na kanalizáciu
7. Uznesenia
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: Beáta Bátorová
JUDr. Antónia Mikulíková
Mgr. Zuzana Macková
Ing. Katarína Horňáková
Ing. Pavol Zich
Ing. Ján Ušiak
Pavol Kondrla
Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní, ospravedlnení: Katarína Čelústková, Bc. Júlia Kozánková
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 20. zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč. Zároveň predkladá návrh programu 20. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva.
Starostka konštatuje, že prítomných poslancov je 7. Starostka navrhuje zapisovateľku – Klaudia Habová,
členov overovateľov zápisnice – Ján Ušiak, Beáta Bátorová, členov návrhovej komisie – Pavol Zich,
Zuzana Macková
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Návrh uznesenia č. 285/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 286/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, Ján Ušiak, Beata Bátorová overovatelia, návrhovú komisiu v zložení Pavol Zich, Zuzana Macková
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: 1. zmena rozpočtu Obce Dojč na rok 2021
Starostka dáva slovo Ing. Hovančíkovej. Informuje nás, že zmena bola prerokovaná na pracovnej porade.
Zmeny zhrnie za kategórie. Zvýšili sa tuzemské bežné granty a transfery (testovanie covid, sčítanie
obyvateľov, domov a bytov a znížil sa limit ZŠ) na 460.894,12 €. Bežné príjmy spolu vo výške
1.203.754,12 €. Konštatuje, že od 1. marca 2021 novela zákonníka práce prináša zmeny v poskytovaní
finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ má povinnosť dať na výber medzi stravovacou
poukážkou a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Na základe tejto novely bežné výdavky
kapitola OcÚ presun 500,00 € na transfer. Z kapitole Civilná ochrana presun 3.000,00 € na kapitolu
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia (covid). Kapitola Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
sa navýšila aj o dotáciu zo ŠR, celková výška kapitole 20.275,00 €. Kapitola Zdravotníctvo sa navýšila
o sumu 3.420,00 € na opravu strechy zdravotného strediska. Kapitola Výdavky ZŠ s MŠ za znížili
o 6.688,00 € limit ZŠ. Bežné výdavky vo výške 1.163.791,19 €. V kapitálových výdavkoch sa doplnila
projektová dokumentácia na cyklotrasu na kapitolu Rekreačné a športové služby vo výške 17.300,00 €.
Celkové rozpočtované výdavky vo výške 1.190.591,19 €, prebytok hospodárenia vo výške 29.462,93 €.
Poslankyňa Zuzana Macková sa ospravedlnila a odišla si vybaviť telefonát. Čas 18:10 hod.
Prítomných poslancov: 6
Návrh uznesenia č. 287/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
1. zmenu rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
O 18:14 hod. príchod poslankyne Mackovej.
Prítomných poslancov: 7
Starostka informuje, čo zahŕňa PHSR do roku 2027:
- dobudovanie rozšírenie kanalizácie
- parkovacie miesta pri kultúrnom dome
- trafostanica v Otrubnici
- dobudovanie chodníkov pri miestnej komunikácii 1 po križovatku 16, pri kultúrnom dome k miestnej
komunikácii 23
- rekonštrukcia chodníkov od zástavky na kolónií až po Floriánka
- budovanie nájomných bytov
- rekonštrukcia kultúrneho domu
- dobudovanie hasičskej zbrojnice
- skvalitnenie verejných služieb – platba cez terminál
- rekonštrukcia obecného úradu
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- dobudovanie komunitného centra
- rekonštrukcia základnej školy – zateplenie
- revitalizácia knižnice
- rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska, basketbalového ihriska
- protipovodňové opatrenia
Starostka konštatuje, že tento plán nie je úplne dokončený, pôjde ešte na verejné pripomienkovanie a až
potom sa bude schvaľovať.
Návrh uznesenia č. 288/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Opatrenia a aktivity zaradené do PHSR do roku 2027
3. bod programu: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Na obec prišli žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce od Miestneho odboru Matice slovenskej Dojč, TJ
Družstevníka Dojč, Poľovného združenia Dojč, DHZ Dojč, Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Dojč.
Matica žiada o dotáciu na súťažno-zábavné popoludnie vo výške 120,00 a na akciu „Poznaj svoju obec Dojč
vo výške 100,00 €. TJ Družstevník Dojč si žiada na jarnú časť súťažného ročníka 2020/2021 a jesennú časť
súťažného ročníka 2021/2022 vo výške 2.040,00 € (nenávratný športový vklad, náklady na rozhodcov
a delegátov, prestupy, hosťovanie, registrácie, náklady spojené s praním dresov, na dezinfekciu). DHZ si
žiada na súťaž o pohár starostky, na potlač odevov a na zásahovú činnosť vo výške 700,00 €. Poľovnícke
združenie si žiada dotáciu na opravu havarijného stavu strechy poľovníckej chaty (výmena strechy) vo
výške 1.700,00 €. Rímskokatolícka cirkev si žiada na opravu oplotenie pri kostole - dokončenie vo výške
5.000,00 €. Starostka konštatuje, že všetky náležitosti v žiadosti splnili a ako si požiadali tak im bude aj
poskytnutá dotácia.
Návrh uznesenia č. 289/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne:
Miestny odbor Matice slovenskej v Dojči – vo výške 220,00 €, účel použitia Súťažno-zábavné popoludnie
pre deti s Maticou slovenskou a „Poznaj svoju obec Dojč“ – vychádzka pre žiakov 5.-6. ročníka s MS Dojč
– žiadosť o dotáciu zaevidovaná 01.03.2021, odojc273/2021,
TJ Dojč – vo výške 2.040,00 €, účel použitia na Súťažného ročníka 2020/2021 a na súťažného ročníka
2021/2022 – žiadosť o dotáciu zaevidovaná 24.02.2021, odojc246/2021,
DHZ Dojč – vo výške 700,00 €, Nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce Dojč, športová, zásahová
a záchranná činnosť DHZ – žiadosť o dotáciu zaevidovaná 01.03.2021, odojc272/2021,
Poľovnícke združenie Dojč – vo výške 1.700,00 €, materiál na opravu havarijného stavu strechy – žiadosť
o dotáciu zaevidovaná 25.02.2021, odojc265/2021,
Rímskokatolícka cirkev Dojč – vo výške 5.000,00 €, účel použitia materiál na opravu oplotenia kostola –
dokončenie, žiadosť o dotáciu zaevidovaná 26.02.2021, odojc274/2021,
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Starostka dáva slovo hlavného kontrolórovi Ing. Frndalovicsovi. Hovorí, že boli vykonané dve kontroly- na
Obecnom úrade a v ZŠ s MŠ za rok 2020. Od 21.4. do 4.5.2020 bola na Obecnom úrade vykonaná kontrola
plnenia uznesení za roky 2018 a 2019. Od 6.10. do 26.10.2020 bolo v ZŠ s MŠ vykonaná kontrola
verejného obstarávania a prieskumov trhu a spracúvania cestovných náhrad. Hlavný kontrolór konštatuje, že
neboli zistené žiadne nedostatky.
Návrh uznesenia č. 290/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2021.
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5. bod programu: Cyklocesta Senica – Šaštín
Starostka premieta cez projektor plán cyklocesty Senica – Šaštín. Začne sa od letiska Senica, popri
golfovom ihrisku, po hrádzi rieky Myjavy, s odbočka za usadlosťou Štetinári do Dojča, časť Otrubnica,
pričom cyklotrasa by končila v Šaštíne Strážoch pri kláštore. Cyklotrasa Šaštín – Čáry je už vysúťažená.
Cez náš kataster pôjde 4,1 km (poľné cesty). Na projektovej dokumentácii sa pracuje, vyhrala ponuka od
Banské projekty, s.r.o. BA. Naša spoluúčasť bude vo výške 17.218,46 €. Starostka konštatuje, že je to vidina
6 rokov, je to beh na dlhé trate. Na projekte pracujú majú za MASku Ing. Michal Vacula, za obce Bc.
Róbert Macek (starosta Borského Mikuláša) a PaedDr. Slavomíra Melišová.
Návrh uznesenia č. 291/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Spoluúčasť na projektovej dokumentácii cyklotrasy Senica – Šaštín Stráže po hrádzi rieky Myjavy.
Platba za vypracovanie PD bude rozdelená do dvoch etáp:
Právoplatné územné rozhodnutie, predbežný termín 30.6.2021, suma 7.164,04 €
Právoplatné stavebné rozhodnutie, predbežný termín 31.10.2021, suma 10.054,42 €
Výška spoluúčasti obce Dojč podľa dĺžky cyklotrasy v katastri obce Dojč (4,1 km)
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: Rôzne
Na obec prišli nasledovné žiadosti:
- p. Gabriela Horváthová riešila pozemok k výjazdu z jej pozemku na hlavnú cestu, ktorý je vo vlastníctve
obce. Buď odpredajom alebo po konzultácii s pánom Pavlíkom na dopravnom inšpektoráte, zistila starostka,
že postačí iba súhlas od obce, že povolí výjazd.
- sťažnosť od p. Ťulákovej na pána Hrozena – susedský spor ohľadom hlučnosti
- žiadosť o predĺženie nájmu bytu č. 1 od Tibora Wirtha podanú 28.12.2020. Starostka hovorí, že by sa
predĺžila o 2 roky. Dáva návrh na uznesenie.
Návrh uznesenia č. 292/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s predĺžením nájomnej zmluvy na byt v obecnej bytovke č. 138 pre Tibora Wirtha do 05.03.2023.
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
- žiadosť o pridelenie nájomného bytu od Barbory Vajdovej podanú 10.02.2021. Starostka konštatuje, že
sa iba berie na vedomie, nakoľko nemáme v súčasnosti nový voľný byt.
Návrh uznesenia č. 293/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
žiadosť Barbory Vajdovej o pridelení nájomného bytu v obecnej bytovke. V súčasnosti nemáme žiadny
voľný byt.
- dňa 6.3.2021 bolo mailom zaslaná potvrdenie žiadosti od Petra Juráša. Má stále záujem o obecný byt od
1.8.2021. Starostka povedala, že byt sa bude odsúhlasovať až v júni.
– žiadosť o povolenie od p. Faltýnka podaná dňa 19.1.2021 na účinkovanie s lunaparkom počas hodov.
Návrh uznesenia č. 294/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
žiadosť o povolenie s účinkovaním kolotočov p. Antona a Jozefa Faltýnka, Jesenského 1236, Šaštín na
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Hody 2021 v obci Dojč.
Starostka informuje o ponuke od AXASOFT a.s. a z Prima banky na platobný terminál. Bude mať
stretnutie, uvidí sa aké dajú podmienky.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vydalo výzvu na budovanie spoločných zariadení, o ktoré by mala
obec záujem.
Bude sa robiť výrub stromov v ochrannom pásme trasy plynovodu.
Centrálny krízový fond TT SK poslal výzvu na zaplatenie členského, ak by sme mali živelnú pohromu,
vyplatili by nám nejakú sumu.
Starostka oboznamuje prítomných o miere vytriedenia odpadu a vážení odpadu. Je zverejnená aj na webovej
stránke. Informuje, že poplatok za uskladnenie zmesového komunálneho odpadu na skládke bude v roku
2021 zvýšený o 2,00 €/t. Za rok 2019 sme vytriedili 350 t zmesového komunálneho odpadu, za rok 2020 je
to 179 t.
Z fondu na podporu umenia konečne zaslali podpísanú zmluvu, získali sme knihy v hodnote 1.500,00 €.
Starostka informuje, že nám prišlo doplnenie žiadosti na Environmentálny fond na kanalizáciu
a predchádzanie odpadom, neuznali nám elektronicky podpísané a opečatené dokumenty. Doplnené sa
zaslalo.
Starostka konštatuje, že sme momentálne v čiernom okrese, hygienik neodporúča otvárať školy. Na našom
krízovom riadení sa dohodli, že pôjdu a učí sa 1. stupeň normálne.
Starostka sa zapojila do projektu TT SK workoutové ihrisko na doplnenie strojov, ďalej rozvojový projekt
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZS s MŠ, do
výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na revitalizáciu ihriska plus
atletická dráha popri ihrisku.
Správa o činnosti starostky:
Dňa 1. marca 2021 podala starostka trestné oznámenie. Vykradli kontajnery na textil pri pošte aj pri
akropole. Bola to nitrianske EČV. Mala on-line stretnutie TSK. Zúčastnila sa kolaudácie vody a kanalizácie
na Záhumeniciach, Ing. Habčákovej z BVS, a.s. prekážal prevádzkový poriadok, lebo nebol farebne
vytlačený. Stretnutie – odpadový hospodár, informácie o triedení odpadu a nakladaní s komunálnym
odpadom, zavedenie monitorovaného zberu KO. Riešila sa zmena harmonogramu vývozu papiera, chceli by
sme zameniť s kovmi. Objednali sa 80 l odpadové nádoby nie cez Technické služby Senica, ktoré nám
tvrdili, že sa nedajú objednať. V pláne máme odkúpiť odpadové nádoby od TS Senica. Bola kontrola DHZ
z HaZZ v Senici. Starostka sa zúčastnila sa školenia verejného obstarávania. Ohľadom testovania informuje,
že sa musí zabezpečovať všetko od oblečenia až po jedlo. Zatiaľ o čo sme požiadali, nám preplatili.
Kolaudovala sa benzínka Aproreal, už čakajú iba na právoplatnosť. Zameriavali sa pozemky k vypracovaniu
projektovej dokumentácie pri KD (vjazd, chodník, spevnená plocha na parkovanie) aj pri škole (autobusová
zastávka). Spracovávali sa všetky štatistiky – stavby, DHZ, nakladanie s odpadom. Budú sa spracovávať
nové zásady hospodárenie s majetkom, nakoľko v okolitých obciach prokurátor napadol tieto zásady.
Návrh uznesenia č. 295/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o
- Ponuke na platobný terminál z Prima banky a spol. AXASOFT
- Výzva na budovanie spoločných zariadení MPaRV SR
- Výzva na zaplatenie členského Centrálneho krízového fondu TT SK
- Miere vytriedenia za rok 2020
- Podpise zmluvy Fondu na podporu umenia – knihy do obecnej knižnice v hodnote 1.500,00 €
- Doplnenie žiadostí na Environmentálny fond
- Testovaní na COVID-19 „zachráňme životy“
- Projekt workoutové ihrisko – TT SK, nadácia COOP Jednota
- Bežecké podujatie 3.7. – atletická dráha...
- Odpredaj odhláseného vozíka z evidencie s poškodenou nápravou – výzva na webstránke obce,
ponuky v zalepenej obálke do 31.3.2021
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-

Správa o činnosti starostky
Žiadosť na 1. máj

7. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa nečítajú, nakoľko im všetci porozumeli počas jednania.
8. bod programu: Záver
Starostka ďakuje za účasť. Zasadnutie ukončené o 19:20 hod.

Zapisovateľka: Klaudia Habová

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

Overovatelia: Ing. Ján Ušiak

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

Beata Bátorová

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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