ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 26.8.2021
Zasadnutie zahájené o 18:03 hod.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Návrh na 6. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2021
5. Indikatívna ponuka financovania
6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na obdobie 2021-2027
7. PHSR obce Dojč na obdobie do roku 2021 – kontrola plnenia
8. Výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
9. Výzva pre kultúrne inštitúcie – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii
10. Informácia o realizácii investičných akcií – hasičská zbrojnica, nákup veľkoobjemových kontajnerov
z dotácie Environmentálneho fondu, budovanie verejného osvetlenia, opravy ciest, rozšírenie
kamerového systému v obci, spevnená plocha na parkovanie za KD + v uličke pri Koválovskom
potoku + autobusové zástavby pri ZŠ s MŠ, TS Otrubnica
11. Žiadosti – nižší počet žiakov v 5. ročníku (ZŠ s MŠ) o odkúpenie obecnej parcely pred RD súp. 262
a pred RD súp. č. 292
12. Rôzne – podklady pre zmeny a doplnky územného plánu, uličný systém, knižničný systém v knižnici
a Prevádzkový poriadok Miestnej ľudovej knižnice, monografia, dane
13. Informácia o činnosti starostky
14. Diskusia
15. Uznesenia
16. Záver
Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: Ing. Pavol Zich
Ing. Ján Ušiak
Pavol Kondrla
Beáta Bátorová
Ing. Katarína Horňáková
Prítomných: 5 poslancov
Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní: Katarína Čelústková, Bc. Júlia Kozánková, Mgr. Zuzana Macková, JUDr. Antónia
Mikulíková
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu:
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč v roku 2021. Zároveň predkladá návrh programu 23. riadneho
zasadania Obecného zastupiteľstva.
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Príchod poslankyne Mgr. Zuzany Mackovej o 18:06 hod.
Prítomných: 6 poslancov
Starostka do návrhu programu dopĺňa nasledovne:
4. bod programu: 6. zmena rozpočtu obce Dojč na rok 2021 rozpočtovým opatrením ekonómky obce,
ďalej nasleduje 7. zmena rozpočtu obce Dojč na rok 2021 rozpočtovým opatrením starostky obce a návrh
8. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2021 a
za 5. bod programu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania.
Návrh na uznesenie č. 325/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva doplnený nasledovne:
Bod 4.: 6. zmena rozpočtu obce Dojč na rok 2021 rozpočtovým opatrením ekonómky obce
Nasledujúce: 7. zmena rozpočtu obce Dojč na rok 2021 rozpočtovým opatrením starostky obce
Návrh 8. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2021
Za bod 5.: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zapisovateľka p. Klaudia Habová, overovatelia – Mgr. Zuzana Macková a Ing. Katarína Horňáková.
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Príchod poslankyne JUDr. Mikulíkovej o 18:07 hod.
Prítomných: 7 poslancov
Starostka navrhuje návrhovú komisiu v zložení JUDr. Antónia Mikulíková a Pavol Kondrla.
Návrh na uznesenie č. 326/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, Zuzana Macková, Katarína
Horňáková – overovatelia, návrhovú komisiu v zložení Antónia Mikulíková, Pavol Kodrla.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. bod programu: Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatuje, že posledná kontrola plnenia uznesení bola 10.12.2020. Informuje o plnení
jednotlivých uznesení od 10.12.2020: finančná výpomoc bola použitá v minulom roku, boli presuny
v rozpočte, VZN boli zverejnené a schválené v decembri 2020, kúpna zmluva s APROREAL bola
podpísaná. Začali sa prípravy na územnom pláne, podali sa žiadosti na envirofond, odmena zástupkyni
starostky p. Kozánkovej bola vyplatená, boli podpísané zmluva k dotáciách, sú už aj zverejnené. P.
Wirthovi bolo oznámené predĺženie nájmu, platobný terminál sa používa, zmluva s fondom na podporu
umenia bola podpísaná, bežecké podujatie sa uskutočnilo, predĺžila sa zmluva o nájme p. Machovej, p.
Čížek odovzdal obecný byt a p. Juráš ho prevzal. V oblasti cestnej dopravy nie je vyplatená faktúra,
spoluúčasť na komunitnom centre sa ešte nevyplatila, p. Simeonov skúsi ešte nastaviť kotol v obecnej
bytovke, p. Junasovi sa odpredal pozemok, niektoré uznesenia (225/2018-2022/UObZ, 291/20182022/UObZ, 313 - 316/2018-2022/UObZ) sú stále v plnení.
Návrh na uznesenie č. 327/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
kontrolu uznesení od 10.12.2020 do 26.8.2021
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4. bod programu: 6. zmena rozpočtu obce Dojč na rok 2021 rozpočtovým opatrením ekonómky obce
Starostka dáva slovo Ing. Hovančíkovej. Informuje prítomných, že na pracovnej porade prešli všetky 3
úpravy rozpočtu kompletne. Konštatuje, že 6. úprava bola opatrením ekonómky, bolo to ohľadom dotácie.
Bežné príjmy sa zvýšili o 33.205,00 €, bežné výdavky o 4.277,22 €, hospodárenie vo výške 39.297,52 €.
7. úprava rozpočtu bola opatrením starostky. Vykonali sa iba presuny medzi položkami. V príjmoch
neboli žiadne úpravy, v bežných výdavkoch kapitola OcÚ zvýšenie z 244.885,72 € na 248.185,72 €,
požiarna ochrana zvýšenie z 4.000,00 € na 6.360,00 €, nakladanie s odpadmi zvýšenie z 47.858,75 € na
49.858,75 €, rozvoj obci (zeleň) zníženie z 75.000,00 € na 67.140,00 €, bývanie zvýšenie z 2.000,00 € na
2.200,00 €. Hospodárenie zostáva nezmenené vo výške 39.297,52 €. Ing. Hovančíková konštatuje, že tieto
úpravy sa berú iba na vedomie.
V 8. úprave rozpočtu sa zvýšili bežné príjmy o 1.000,00 € (dobropisy), kapitálové príjmy zvýšenie
z 1.000,00 € na 13.028,00 € (dotácia na kontajnery do zberného dvora), príjmové operácie zvýšenie
o 100.000,00 € (získanie úveru na financovanie hasičskej zbrojnice). Celkovo príjmy sa zvýšia na sumu
1.452.432,83 €. V bežných výdavkoch kapitola OcÚ zvýšenie o 500,00 € (softvér), verejný dlh úveru vo
výške 800,00 € (úroky a manipulačné poplatky), požiarna ochrana zvýšenie o 3.000,00 € (pracovné
odevy), nakladanie s odpadmi zvýšenie o 2.000,00 € (poplatky a odvody), verejná zeleň zvýšenie
o 1.000,00 €, v knižnici sa doplnil úväzok o hrubú mzdu a odvody vo výške 2.720,00 €. V kapitálových
výdavkoch zvýšenie o 100.000,00 € (hasičská zbrojnica), nakladanie s odpadmi vo výške 18.984,00 €
(spoluúčasť), verejné osvetlenie zvýšenie o 1.142,00 €, kapitola náboženské služby zostáva vo výške
11.300,00 € ale zmenia sa kódy zdroja. Celkové výdavky vo výške 1.430.253,31 €, výsledok hospodárenia
po úpravách je 22.179,52€.
Starostka informuje prítomných, že zatiaľ nás vyšla nová hasičská zbrojnice 251.651,69 € a podľa
realizačného projektu a k nemu vypracovanému rozpočtu celková suma má byť vo výške 340.188,16 €.
Museli sa robiť úpravy nakoľko tam pôvodne mali byť aj futbalisti, menila sa projektová dokumentácia
Kabíny TJ na HZ zmena, odstraňoval sa stĺp a dopĺňali sa statické prvky v podkroví, do projekt.
dokumentácie neboli zahrnuté spevnené plochy okolo HZ, nápis na HZ, zábradlie zvonku. Treba ešte
doplatiť necelých 100.000,00 €, realizačná firma nám vie urobiť splátkový kalendár, v ktorom by boli
splátky úročené. Máme možnosť zobrať si komerčný úver na 5 rokov za výhodnejších podmienok ako
splátkový kalendár.
Ďalej informuje starostka o verejnom osvetlení v časti „Zelnice“ (od parkoviska Rastislava Jankoviča po
Ľubomíra Drinku), káble, zemniaca pásovina, gulatina FEZN, výložník na stožiar, výzbroj stožiara, SP
svorka, poistokový odpojovač, poistky by platila obec cca 1.142,00 €, zvyšná časť 4.200,06€ by sa
rozdelila medzi 6 podnikateľov (p. Jankovič, p. Cigánek, p. Skala, p. Konečný, p. Mikulík a p. Drinka), na
každého to vychádza spoluúčasť 700,01 €. Informovali starostku, že si niektorí vedia aj káble zohnať
lacnejšie. Dala si naceniť ešte v Senici a cena bola vyššia ako v tejto ponuke aj s podtláčkou. Bude ešte
pokračovať v rokovaní s majiteľmi prevádzok.
Z Environmentálneho fondu sme dostali dotáciu vo výške 11.870,00 € na projekt: Zlepšenie triedeného
zberu v obci Dojč. Zakúpia sa 3 vaňové a 2 zatvorené kontajnery a 1 otvorený. Obstarávanie je v sume
18.980,00 €, rozdiel je už zakomponovaný v rozpočte, všetky dokumenty sa už zaslali.
ZO JDS Dojč požiadalo o poskytnutie dotácie na hudobnú produkciu Duo Fantazy pri príležitosti členskej
schôdze a úcty k starším vo výške 120,00 €.
Ekonómka Hovančíková dodáva, že by sa ešte zapracovalo do rozpočtu 5.001,00 € - upravila by sa
položka splácanie istiny vo výdavkových finančných operáciách aj výdavky by sa zvýšili. Prebytok
hospodárenia by bol vo výške 17.178,52 €.
Poslankyňa Macková, hovorí, že v obci máme kamerový systém a menovite hovorí kde. V poslednej dobe
boli opakované vlámania a krádeže na ich konci, bolo by dobré tam dať kameru, je to tam hluché miesto.
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Koľko by to stálo? Starostka cca 2.000,00 €. Debatuje sa, že sa zruší uznesenie č. 316, kde bolo schválené
použitie RF v sume 8000,00 € na kotly v obecnej bytovke, dalo by sa 2000,00 € a ostatok by sa použil na
dobudovanie kamerového systému. Ing. Hovančíková zapracováva do rozpočtu úpravu vykurovania
a kamerový systém.
Návrh na uznesenie č. 328/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
6. úpravu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením ekonómky obce
Návrh na uznesenie č. 329/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
7. úprava rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením starostky obce
Návrh na uznesenie č. 330/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
8. zmenu rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na uznesenie č. 331/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči ruší
Uznesenie č. 316/2018-2022/UObZ zo dňa 28.6.2021
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na uznesenie č. 332/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
použitie rezervného fondu v sume 2 000 € na rekonštrukciu vykurovania bytového domu č. 138
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na uznesenie č. 333/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
použitie rezervného fondu v 6 000 € na dobudovanie kamerového systému v obci
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na uznesenie č. 334/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
mimoriadnu dotáciu pre ZO JDS vo výške 120 € na hudobné vystúpenie Duo Fantasy pri príležitosti
členskej schôdzi a dňa úcty k starším.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. bod programu: Indikatívna ponuka financovania
Ponuka od Prima Banky prišla až 4.8.2021 preto ju starostka rozposlala neskôr. Ide o municipálny úver vo
výške 100.000,00 € na 5 rokov, úrok je 12-mesačný EURIBOR + 0,30 % p.a., poplatok za poskytnutie
úveru je 0,25 % z objemu schváleného úveru, 0,00 € za vedenie úverového účtu, splácať sa môže mesačne
alebo štvrťročne. Starostka dáva slovo kontrolórovi, ktorý musí vydať stanovisko k úveru. Hlavný
kontrolór rozposlal svoje stanovisko všetkým poslancom. Informuje, že obec môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania len tak celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí 25 % skutočných bežných
4

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celková suma predpokladaného dlhu je 8,659 % zo
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, suma predpokladaných nákladov na
splátku je 20.000,00 € ročne, čo je 1,73 % zo skutočných bežných príjmov. Konštatuje, že obec spĺňa
podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prijatie úveru vo výške 100.000,00 €
Návrh na uznesenie č. 335/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči
1. berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu investičného úveru na dofinancovanie
projektu „Hasičská zbrojnica Dojč“
2. schvaľuje investičný úver v maximálnej výške 100.000,00 € (slovom jednostotisíc eur) na
dofinancovanie investičnej akcie „Hasičská zbrojnica Dojč“ v zmysle predloženej indikatívnej ponuky
Prima banky a.s., IČO: 31575951, zo dňa 4.8.2021 s úrokovou sadzbou 0,3 % p.a., na obdobie splácania 5
rokov
3. ukladá Obecnému úradu zabezpečiť všetky administratívne úkony pre prijatie úveru
4. súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov na splátku úveru v rozpočte obce, aby bol poskytnutý
úver splácaný po celú dobu splatnosti úveru
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6. bod programu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na obdobie 2021 – 2027
Program rozvoja skontroloval hlavný kontrolór, starostka sa pýta či má niekto otázky alebo na doplnenie.
Poslankyňa p. Macková poďakovala starostke a kontrolórovi za spracovanie. Tento dokument je prílohou
zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 336/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2021 – 2021
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7. bod programu: PHSR obce Dojč na obdobie do roku 2021 – kontrola plnenia
Podávala sa žiadosť na rozšírenie kanalizácie, zatiaľ nemáme schválenú, rekonštruovali sa miestne
komunikácie, kamerový systém sa zaviedol, výstavba nových rodinných domov, podpísala sa zmluva
s Aproreal – rekonštrukcia na byty, v kultúrnom dome nové výdajné stole, otvorila sa čerpacia stanica
pohonných hmôt, skvalitňovala sa webstránka, zavádza sa novinka munipolis, nakúpili sa knihy, nová
ambulanciu zubného lekára, projektová dokumentácia na cyklotrasu, stále sa robí osveta ohľadom
triedenia, vybudoval sa suchý pôlder na protipovodňovú ochranu. Berie sa iba na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 337/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
plnenie PHSR obce Dojč na roky 2014 - 2020
8. bod programu: Výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku – zníženie energetickej náročnosti verejných budov, je možnosť
získať 95 % a 5% je spoluúčasť, minimálna výške je 100.000 € a max. 1.000.000 €. Použili by sme na
prestavbu nového obecného úradu. PD sa ešte momentálne spracováva
9. bod programu: Výzva pre kultúrne inštitúcie – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych
inštitúcii
Ďalšia výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID5

19 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR – mohli by sme z tejto výzvy zrekonštruovať podlahu v KD. Cenová
ponuka spred 2 rokov bola 26.000,00 € na parkety + by sa kúpili chladničky, umývačky riadu. Minimálna
čiastka je 50.000 €, znovu je 5 % spoluúčasť. Deadline je pri oboch v novembri. Starostka by bola rada
keby sme sa mohli do týchto výziev zapojiť. Poslanec p. Zich mal ešte návrh či by sa nedalo k tomu
zapracovať pristavenie chodbičky k WC plus nový vchod. Starostka konštatuje, že nestihneme pripraviť
projektovú dokumentáciu.
Návrh na uznesenie č. 338/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
zapojenie sa Obce Dojč do 68. Výzvy na predkladanie žiadostí s poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárenie vo všetkých sektoroch
špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov na realizáciu projektu
„Obecný úrad – prestavba“
Výška spolufinancovania projektu min. 5% z poskytnutých finančných prostriedkov
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na uznesenie č. 339/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
zapojenie sa Obce Dojč do Výzvy na predkladanie žiadostí s poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19
kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
prioritná os: 7. REACT-EÚ
investičná priorita: 7.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
špecifický cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií na realizáciu projektu
„Kultúrny dom – revitalizácia“
Výška spolufinancovania projektu min. 5% z poskytnutých finančných prostriedkov
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Starostka prechádza na bod 11 aby zbytočne nezdržiavala pána riaditeľa ZŠ s MŠ.
11. bod programu: Žiadosti
Základná škola s MŠ si 29. júna 2021 podali žiadosť o povolenie nižšieho počtu žiakov pre 5.B triedu – 13
žiakov na š.r. 2021/2022. Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ustanovuje 15 žiakov v triede
piateho až deviateho ročníka. Starostka sa pýta či by nám to vedeli finančne predložiť. Dáva slovo pánovi
riaditeľovi. Ing. Radovan Prstek hovorí, že pani učiteľka Motúzová si požiadala o dôchodok a v januári
odíde do dôchodku, p. Cintulová sa bude vracať. Čiže zostane počet učiteľov aj žiakov, finančný škrt nám
to nespraví, mali sme dve triedy deviatakov a teraz budeme mať dve triedy piatakov. Informuje, že táto
trieda je špecifická, sú tam 3 žiaci integrovaní, potom ťažko zrakovo a sluchovo postihnutý, má prísť žiak
zo ŠH je veľmi komplikovaný, 1 má poruchu správania, riaditeľ si nevie predstaviť aby boli všetci
v jednej triede v počte 28 ks. Dokonca dvaja prepadli a zostávajú v 5. ročníku. Je veľmi dôležité ich
rozdeliť na dve triedy, ekonomicky to nespraví ani 1 cent. Poslankyňa Macková hovorí, že má v triede 29
žiakov, z toho 5 integrovaných a stredné školy nemajú nárok na asistentov ale základné školy áno.
Poznamenala, že učitelia sa nepočítajú na ks ale na úväzky. Pán riaditeľ žiadal o asistentov k žiakom,
konštatuje. Poslanec Ušiak hovorí, že iné je to na stredných školách a iné na základných. Riaditeľ hovorí,
že družina bude problém. Nakoľko je zatiaľ prihlásených 36 detí a zvažuje či sa neurobí aj ešte jedna
trieda.
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Návrh na uznesenie č. 340/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí
s nižším počtom žiakov v 5. ročníku ako ustanovuje zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje najnižší
počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej
škole v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Macková)
Pán riaditeľ ešte informuje, že celkovo je 183 žiakov, 10 žiakov študuje v zahraničí, pedagógov je 14. Pán
školník si vybavuje dôchodok a pani upratovačka Masaryková by mala ísť do dôchodku o 6 mesiacov.
Pani Vaňková vydávala stravu, teraz prešla do škôlky ako upratovačka na plný úväzok aby pani Khúlová
mala zástup. Do škôlky sa vrátili pani učiteľky p. Čelústková, Búzek, trocha ťahanice s p. Drinkovu, ale
už nastúpila do práce. Pán riaditeľ nevie koľko 2-ročných detí je prijatých do malej skupiny. Ale v januári
príde ďalších 9 detí do škôlky.
Poslanec p. Ušiak podotkol, že už nemajú odborné učebne, bude sa to musieť riešiť asi kontajnerovo.
Vrátenie sa k 10. bodu programu: Informácia o realizácii investičných akcií
Bol oslovený p. Ovečka od hasičov, či tam vidí nejaké závady pred kolaudáciou hasičskej zbrojnice.
Starostka hovorí, že nemáme zatiaľ žiadne informácie ohľadom príchodu pápeža, Akurát od primátora zo
Šaštína, že budú potrebovať elektrocentrály, benzín, strešné laty na zastrúhanie, zabezpečenie stravy pre
hasičov, obce nedostanú žiadnu finančnú výpomoc iba mesto. Vláda má ešte rokovať. Ďalej informuje, že
sme vysúťažili a nakúpia sa veľkoobjemové kontajnery ako sa už spomínalo, dobudovanie verejného
osvetlenia v uličke v časti Zelnice, v škole pribudol kamerový systém. Starostka ukazuje prítomným
nákres spevnenej plochy za kultúrnym domom, rekonštrukciu miestnej komunikácie u „Kozánkovcov“
a úpravy jestvujúcich zástavok BUS pri škole, necháva aj kolovať. Riešila sa aj trafostanica v Otrubnici,
muselo sa to znovu zamerať nakoľko p. Kusá si kládla stále nejaké podmienky. Potom sa riešil problém
pri pozemku p. Chodúra. Na problém sme upozorňovali už pri zámene, ale vtedy nechcel súhlasiť so
zámenou ostráho uhla pri štátnej ceste 3. Triedy V tomto cípe pozemku p. Chodúra sa nachádza cca 1,5
mod cesty vodovodné potrubie, cca 5 m od cesty prechádza cez jeho pozemok optický kábel Telekomu.
Medzi tieto dve IS pôjde v zemi aj elektrický kábel. Pôvodne nesúhlasil so zriadením vecného bremena na
uloženie elektrického kábla na jeho pozemku. Avšak, ak by nesúhlasil, nikto v tejto lokalite neskolauduje.
Nakoniec po dohode si dal podmienku, že rozvodná skrinka nesmie byť pre ich domov. PD sa prerobila
a súhlas so zriadením vecného bremena podpísal. Celá realizácia by mala trvať 3 týždne.
12. bod programu: Rôzne – podklady pre zmeny a doplnky územného plánu, uličný systém,
knižničný systém v knižnici a Prevádzkový poriadok Miestnej ľudovej knižnice, monografia, dane
Na obec prišli 2 žiadosti o úpravu územného plánu. Pani Vrbová žiada o zaradenie parc.č. 8685/2 na
výstavbu rodinné domu. Starostka to konzultovala, musí sa k tomu vyjadriť aj pozemkový úrad. Ďalšia
žiadosť od pani Polák zo Šaštína, ktorá chce odkúpiť pozemky a zároveň žiada o zapracovanie parciel tiež
na výstavbu RD. Pozemok vlastní p. Šurina, realitná kancelária zavádza, že je to stavebný pozemok.
Starostka už komunikovala aj s realitnou kanceláriou, pokiaľ nebudú mať stanovisko od pozemkového a
lesného odboru Okresného úradu v Senici, nebudeme súhlasiť so zaradením tejto zmeny do územného
plánu.
Pani PharmDr. Blažeková Lucia žiadala pred rokom o odkúpenie pozemku pred jej rodinným domom
(súp. č. 262), obecné zastupiteľstvo odpredaj neschválilo, chcela dôvod prečo to nechceme predať. Obec
nemusí odôvodňovať prečo nepredávame, konštatuje starostka. Znovu svoju žiadosť zopakovala. Sú to
verejné priestranstvá, bolo by to precedens, keď p. Klenovi Zdenovi sa to nepredalo.
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Pani Horecká si dala žiadosť tiež o odkúpenie obecného pozemku v k.ú. Dojč, je to pozemok pred sup. č.
292, chcú si tam urobiť parkovacie miesta. Pani Horecká chcela od obce aby sme im tam urobili cestu, ale
obec tam nič také neplánuje. Tak sa spýtal či si to môžu vysypať a spevniť, starostka udelila súhlas. Na
základe týchto podnetov starostka dala návrh, aby poslanci rozmýšľali nad možnosťou zrušenia
predzáhradok, aby si ľudia urobili parkovisko, musia sa dohodnúť na jednom stanovisku. Poslanec Zich
poznamenal, že aj tak by sa musel každý riešiť individuálne. Starostka hovorí, že od 1.5.2021 môžeme
pokutovať autá, ktoré parkujú na verejných priestranstvách, ale je to dosť komplikované, musíme
požiadať políciu aby nám vylustrovali, kto vlastní auto a na základe polície môžeme pokutovať, ale
nikomu na okolí z obcí sa do toho nechce púšťať. Parkovanie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách je problémom hlavne v časti od Obecného úradu po križovatku ku škole, od Akropole po
štátnu cestu II/500 a v novej výstavbe na Záhumeniciach. Stavebný úrad neskolauduje, pokiaľ nie je aspoň
dočasne vybudovaná spevnená plocha na parkovanie a dobudovanie parkovacích miest sa dá do závad na
odstránenie. No i napriek tomu v niektorých domoch sa neparkuje na týchto dočasných miestach. Je to
problém, ktorému sa musíme venovať a nastaviť jednotné pravidlá.
Miestna ľudová knižnica v Dojči je vymaľovaná, sú tam usporiadané knihy, ktoré sú nahraté aj
v elektronickom systému. Bude otvorená 8 hod. týždenne. Poriadok bol schvaľovaný v roku 2012 a je
potrebné ho upraviť na súčasné podmienky. Tento poriadok obsahuje napr. že jeden občan si môže naraz
domov požičať 8 kníh, v rámci cenníka – zápisné nad 18 rokov 2,00 €, do 18 r. 1,50 €, dôchodcovia
neplatia, za oneskorené vrátenie je 0,01 € na deň, pri strate knihy sa hradí plná cena knihy.
V predloženom Knižničnom poriadku je navrhnutý maximálny počet kníh 3, doba výpožičky najviac 1
mesiac, môže sa predĺžiť jedenkrát o 7 dní. Návrh prílohy č. 1 cenník služieb a poplatkov starostka
prečítala, neboli žiadne pripomienky.
Na obec prišli 2 návrhy na pomenovanie ulíc v našej dedine. Celkom sa ľudia potešili, že budeme mať
ulice, starostka navrhuje, aby sa zriadila komisia na uličný systém. Starostka dáva za poslancov p.
Bátorovú, p. Mackovú, p. Čelústkovú a vyhlásime v rozhlase, že hľadáme záujemcov aj z občanov
(dvoch).
Pani Zuzana Čmelíková priniesla oznámenie o otvorení prevádzky - Ubytovanie u Matulú, založila si
živnosť. P. Matula končí 31.9.2021, zatiaľ neprišlo žiadne oznámenie o ukončení podnikania.
V utorok 24.8.2021 Mgr. Janka Mikulová sa vzdala členstva v kultúrnej komisie na základe pracovnej
vyťaženosti.
Návrh na uznesenie č. 341/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o:
- Ukončenie projektu Hasičská zbrojnica
- Nákup veľkoobjemových kontajnerov z dotácie Environmentálneho fondu
- Dobudovanie verejného osvetlenia v uličke v časti Zelnice
- Realizovaných opravách miestnych komunikácií
- Rozšírení kamerového systému (areál ZŠ a ZS)
- Príprava spevnenej plochy za KD a budovanie autobusových zastávok pri ZŠ
- Realizáciu TS Otrubnica
- Príprava zmien a doplnkov ÚP – dve žiadosti o zmeny a doplnky v ÚP
- Úpravy v knižnici, knižničný informačný systém
- Uličnom systéme a ustanovení komisie k príprave VZN
Návrh na uznesenie č. 342/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči ustanovuje
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Komisiu na prípravu VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v zložení: Beáta Bátorová,
Zuzana Macková, Katarína Čelústková a dva členovia z radov verejnosti
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Horňáková)
Návrh na uznesenie č. 343/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči nesúhlasí:
s odpredajom obecnej parcely č. 151/1 pred rodinným domom súp. č. 262 PharmDr. Lucii Blažekovej
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na uznesenie č. 344/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči nesúhlasí:
s odpredajom obecnej parcely č. 151/1 pred rodinným domom súp. č. 292 Eve Horeckej
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na uznesenie č. 345/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Knižničný a výpožičný poriadok Miestnej ľudovej knižnice v Dojči a príloha č. 1 tohto poriadku, ktorá
ustanovuje cenník služieb a poplatkov
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Starostka podáva ku dnešnému dňu informáciu k výške zaplateniu daní za rok 2021. Daň z nehnuteľnosti
81,58 %, poplatok za odpady 87,38 % a pes 89,63 %.
Nakoľko knižnica musí byť častejšie otvorená 8 hodín týždenne, navrhuje pani starostka novú vedúcu a to
p. Magdalénu Břicháčovú. Prevádzkový čas miestnej ľudovej knižnice bude zverejnený od septembra
2021. Pýta sa či má niekto iný návrh. Ustanovuje to smernica, nakoľko sme získali príspevok a nakúpilo
sa vyše 150 kníh. Od včera sa hlásilo v rozhlase, že ľudia majú priniesť zapožičané knihy aby sa nahrali
do systému.
Stavebné povolenia – Kocáková 2x, Radičová, Žila, Perička, Fondstav 2x, Kutlak, Václavík, kolaudačné
povolenia – Fodor, Masaryk J., Fica, Šajánek, Jankovič, Vojčíková
Odchod poslankyne Mgr. Zuzany Mackovej o 20:10 hod., prítomných poslancov: 6
13. bod programu: Informácia o činnosti starostky
Informácia o činnosti starostky bola podaná v priebehu zastupiteľstva.
14. bod programu: Diskusia
Starostka otvára diskusiu. Poslanec Ušiak hovorí, že spolu s p. riaditeľom za Občianske združenie
delostrelec by chceli spraviť stretnutie, posedenie pri guláši v areáli školy 11.9.2021 so začiatkom od
14,00 hod. do 19,00 hod.
Poslanec Zich si odišiel o 20:13 hod. Prítomných poslancov: 5
Návrh na uznesenie č. 346/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
so stretnutím OZ Delostrelec v areáli ZŠ s MŠ dňa 11.9.2021
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Príchod poslanca Zicha o 20:18 hod. Prítomných poslancov: 6
Návrh na uznesenie č. 347/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
vymenovanie do funkcie vedúcej Miestnej ľudovej knižnice v Dojči Magdalénu Břicháčovú od 1.9.2021
a poveruje Obecný úrad uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poslankyňa Horňáková mala otázku, či sa nebude uberať na strave za réžiu. Nech platia réžiu iba tí čo
majú dotácie. Starostka hovorí, že momentálne sa nedá VZN zmeniť, zostáva cena réžie na 0,25 €. Ak
príde návrh na zmenu môžeme VZN č. 5/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských
zariadení Obce Dojč upraviť.
Starostka mala stretnutie s BVS ohľadom ČOV-ky, naša kapacita už prekračuje normy. Vzhľadom, že
vyšla výzva na budovanie ČOV pre tých čo majú min. 75 % odkanalizovaných. Začínajú spracovávať
starostu zo Štefanovi aby si dal projektovú dokumentáciu aby si dal urobiť ČOV. Denne 331 m3, kalu
108. Hodne to presahujeme, musí sa začať na tom pracovať. Nakoľko bola korona ľudia sa väčšinou
zdržiavali doma, preto ten nárast.
15. bod programu: Uznesenia
Uznesenie sa nečítajú, nakoľko im počas zastupiteľstva všetci porozumeli.
16. bod programu: Záver
Starostka ukončila zastupiteľstvo o 20:21 hod., najbližšie zasadanie bude v októbri, termín spresní.

Zapisovateľka: Klaudia Habová

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

Overovatelia: Mgr. Zuzana Macková

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

Ing. Katarína Horňáková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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