ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 2. apríla 2020
Zasadnutie zahájené o 18:02 hod.
Navrhnutý program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. zmena rozpočtu Obce Dojč na rok 2020
VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč
VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dojč
VZN štatút kronikára
Rôzne – žiadosť o mimoriadnu dotáciu, žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadosť o úpravu
terénu obecného pozemku, informácia o miere vytriedenia odpadu a vážení odpadu,
informácia o POS terminály
7. Uznesenia
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová
 Katarína Čelústková
 Ing. Katarína Horňáková osp.
 Pavol Kondrla
 Bc. Júlia Kozánková osp.
 Mgr. Zuzana Macková
 JUDr. Antónia Mikulíková osp.
 Ing. Ján Ušiak
 Ing. Pavol Zich
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 5 poslancov
1. bod programu: Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice
Starostka obce privítala všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a oboznámila s programom rokovania počas koronavírusu COVID-19. Tiež informovala o zákone
o obecnom zriadení a o prechodnom ustanovení súvisiacom s krízovou situáciou spôsobenou
s ochorením COVIOD-19. Ekonómka OÚ požiadala doplnenie programu o 4. úpravu rozpočtu.
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Návrh uznesenia č. 195/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
program 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči s doplnením bodu 4. zmena rozpočtu
k bodu 2.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Jána Ušiaka a Pavla Zicha. Ľubomíru
Truppovú za zapisovateľku. Návrhovú komisiu v zložení Zuzana Macková a Beáta Bátorová.
Návrh uznesenia č. 196/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Ján Ušiak a Pavol
Zich – overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení Zuzana Macková a Beáta Bátorová.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 za: 5
proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: 3. úprava rozpočtu Obce Dojč na rok 2020
V rozpočtovom opatrení starostky č. 1 ide o presun medzi položkami.
Dotácia sa rozpočtovala v príjmoch aj výdavkoch.
O 3. zmene rozpočtu informovala ekonómka OÚ Marcela Hovančíková.
V časti Bežné príjmy dotácia zo ŠR bola nižšia 420.602,82 €. V časti Kapitálové príjmy dotácia na
hasičskú zbrojnicu 11.180,08 €. Celkové príjmy 1.190.351,23 €.
V časti Bežné výdavky konkurzy a súťaže 1.800,00 €, nákup stravných lístkov 2.000,00 €, upgrade
webstránky 1.100,00 €. Neboli rozpočtované výdavky na voľby do NR SR 846,82 €. Vratka za
lyžiarsky kurz v ZŠ s MŠ 3.000,00 €. Upravili sa výdavky – normatív na ZŠ s MŠ.
V časti Kapitálové výdavky dotácia na hasičskú zbrojnicu 11.180,08 €. Rozpočtované výdavky
spolu 1.184.394,30 €. Prebytok zostáva nezmenený 5.956.93 €.
Do 4. zmeny rozpočtu dopracovala ekonómka dotáciu zo ŠR, návratnú výpomoc MAS Záhorie,
učebnice, dotáciu na stravu. Celkové príjmy 1.221.215,50 €. ZŠ s MŠ sa zvýši normatív 711.381,87
€. Vo výdavkoch transfér na MsÚ výučba nemčiny, cezhraničná spolupráca.
Prebytok zostáva nezmenený 5.956.93 €.
Príchod poslanca Pavla Kondrlu o 18:27 hod.
Počet prítomných poslancov: 6
Návrh uznesenia č. 197/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie starostky č. 1.
Návrh uznesenia č. 198/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
4. zmenu rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
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V rozpočte je zahrnutá dotácia na Hasičskú zbrojnicu 11.180,08 € v príjmoch aj vo výdavkoch.
Rezervný fond k 31.12.2019: 67.979,23 €
- 24.896,33 €
25.000,00 €
Záverečný účet obce musí byť vyvesený na úradnej tabuli 15 dní.
Z rezervného fondu rozdiel k faktúre 8.000,-- €.
Starostka obce uviedla, že počas koronavírusu sa znížili podielové dane, predpokladá sa zníženie
podielových daní až o 25 % čo bude 100.000 € ročne.
V marci boli podielové dane nižšie medziročne o 6,7 % čo predstavovuje vo finančom vyjadrení 2.600.
Návrh uznesenia č. 199/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Použitie rezervného fondu v sume 8.000,-- € na výstavbu hasičskej zbrojnice Dojč.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Dojč
Účelom tohto nariadenia je určiť pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb pre
právnické a fyzické osoby, podnikajúce na území obce Dojč v obchodnej činnosti a službách, ktoré
sú povinní pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať. Je tu vymedzený pojem prevádzky
v obytnej zóne, terasách a vonkajšom sedení súvisiacom s poskytovaním služieb v prevádzke.
Určuje prevádzkový čas v obchodoch, reštauračných prevádzkach v obytných a mimo obytných zón.
K danému VZN neprišli žiadne pripomienky ani návrhy v priebehu zverejnenia.
Návrh uznesenia č. 200/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dojč
Šírka ochranného pásma pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska umiestneného na
území obce Dojč. V tomto ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a umiestňovať stavby a budovy
okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. Ďalej určuje, ktoré činnosti nie je
možné vykonávať počas pohrebu. VZN obsahuje aj orgány dozoru a sankcie pri nedodržiavaní
článku 4.
K danému VZN neprišli žiadne pripomienky ani návrhy v priebehu zverejnenia.
Návrh uznesenia č. 201/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dojč
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
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5. bod programu: VZN štatút obecného kronikára
Obec je povinná viesť kroniku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V marci sa uskutočnilo školenie v Žiline o vedení kroník s Agátou Krupovou, na ktorom sa
zúčastnila kronikárka, p. Žilínková so starostkou. Na školení bol odkonzultovaný aj predložený
návrh štatútu kronikára, pričom aj p. Krupová dala námety, čo by mal štatút obsahovať.
Štatút obecného kronikára upravuje spôsob vedenia obecnej kroniky obce Dojč, stanovuje úlohy
kronikára jeho spoluprácu s inými právnickými a fyzickými osobami. Vymedzuje pojem kroniky, jej
poslanie, upravuje pravidlá spôsobu vedenia kroniky, pravidlá nakladania s kronikou, členenie
kroniky, spôsob jej vyhotovenia a archivácie.
Odmeňovanie kronikára sa stanovuje na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok. Ak sa vedie kronika spätne, tak sa platí odmenou.
K danému VZN neprišli žiadne pripomienky ani návrhy v priebehu zverejnenia.
Návrh uznesenia č. 202/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN štatút kronikára
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: Rôzne
Dňa 13.03.2020 podalo Poľovné združenie Dojč Žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu fasády
chaty PZ Dojč vo výške 1.700,00 €. Z tejto dotácie by sa financoval nákup materiálu na opravu.
Poľovné združenie v predchádzajúcich troch rokoch nežiadalo o dotáciu z prostriedkov obce.
Hlavný kontrolór uviedol, že je to zhodnocovanie cudzieho majetku (odst. 2). VZN všeobecne
prospešné služby – verejnosti prospešné služby právnickej osobe alebo podnikateľovi (odst. 4).
Poslanec Pavol Zich povedal, že organizácie nevyčerpajú dotácie a hasiči by sa časti dotácie vzdali.
Návrh uznesenia č. 203/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Poľovnícke združenie Dojč vo výške 1.700,-- € na materiál
k oprave chaty PZ.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Dňa 03.03.2020 požiadala listom pani Lucia Jankovičová odpredaj pozemku parc. č. 9926/2
o výmere 97 m2. Uvedená parcela slúži ako nájazd k prístupovej komunikácii. Po vysporiadaní bude
bezplatne odovzdaná do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja. Pozemok je odčlenený na
základe geometrického plánu č. 617/2019.
Starostka obce informovala, že táto celá parcela má 796 m2. Po odpredaní 97 m2 ostane obci 699
m2 – ostatné plochy. Tiež prečítala znenie zákona, kedy môže obec predať majetok. Táto plocha
tvorí neoddeliteľný celok s parkoviskom.
Návrh uznesenia č. 204/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Odpredaj obecného pozemku o výmere 97 m2 parc. 9926/2 ktorý bol odčlenený z parc. č. 9926
Geometrickým plánom č. 617/2019 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov priamym predajom podľa § 9a ods. 8 písm. b) za cenu 10 €/m2 Lucii
Jankovičovej, rodenej Jankovičovej Dojč 266, ako pozemok zastavaný stavbou – príjazdová
komunikácia k parkovisku, ktorá bude bezplatne odovzdaná po kolaudácii prístupovej komunikácie
Trnavskému samosprávnemu kraju. Bez majetkového usporiadania tejto parcely nie je možné
kolaudovať predmetné parkovisko.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Dňa 24.02.2020 požiadali listom manželia Peter a Zuzana Slovák, Dojč 406 Žiadosť o terénnu
úpravu prístupovej obecnej cesty parc. 2847/3 a parc. č. 2843/1.
Túto žiadosť podrobne prerokovali prítomní poslanci. Terénnu úpravu by si museli urobiť manželia
Slovákových na vlastné náklady a musela by byť spísaná dohoda na Obecnom úrade, ale nemôžu si
do budúcna robiť rôzne nároky. Poslanec Pavol Zich upozornil čo do toho investujú sa stáva
majetkom obce. Ekonómka uviedla, že by to malo ísť do majetku obce. Starostka obce upozornila že
musí byť Ohlásenie drobnej stavby – spevnená plocha. Ďalej ekonómka uviedla, že po dobudovaní
musí byť riadna Darovacia zmluva na Obec, potom zasadne oceňovacia komisia.
Starostka obce ďalej informovala:
- o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov na kalendárny rok 2019.
Dosiahli sme úroveň 35,53 %. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného
odpadu na skládku odpadov na rok 2020 je 13 €/tona.
- o ochrane lesov pred požiarmi. Toto opatrenie bolo vyvesené na úradnej tabuli aj zverejnené
v obecnom rozhlase.
- Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dojč na roky 2020-2024 - ponuka na
spracovanie nového plánu (cena od zhotoviteľa PROROZVOJ, s.r.o. je 990,-- €).
- Zelené obce Slovenska – chceli sme vysadiť vetrolam od hlavnej cesty čo sa v tomto prípade nedá,
lebo tam nie je obytná zóna. Výsadba stromov bude na jabĺčkovej ceste, v školskom areály a v parku
pri autobusovej zástavke.
- POS terminál, cenová ponuka a služba, ktorú sprostredkuje Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok
sa odvíja od obratu za mesiac.
- Sťažnosť Zuzana a Ján Koprla verzus Jozef Matula ( psy, kúrenie, strieľanie na Silvestra,
pozorovanie) občianskoprávny spor. Poslankyňa Beáta Bátorová potvrdila, že občania v okolí sa
vyjadrujú, že im vadí dym od rodiny Koprlovej.
- Prieskum trhu na PD rekonštrukcia budovy Jednota na Obecný úrad.
Predložené ponuky od: Ing. Martin Valko, MV-projekta, s.r.o., Skalica ........... 17.400,-- €
APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence ....................... 14.580,-- €
K.L.T. stav, s.r.o., Bratislava ........................................ 11.950,-- €
V poslednej ponuke nie je rozvedený predmet objednávky ani žiadne iné skutočnosti. Ešte čakáme
na ponuku od ŠVECPROJEKT s.r.o., Holíč..
- Pán Blažej Perička sa telefonicky sťažoval na to že obec mu zasahuje do jeho obilnín na dvoch
pozemkoch. Pani starostka požiadala poslanca Pavla Kondrlu o spoločné zhodnotenie situácie. Na
parcele č. 11330 o výmere 2781 m2 zabral obci ¼ výmery (za Kultúrnym domom). Za Otrubnicou
majú parcelu aj pani Emília Adamkovičová, pán Jozef Gajar a Agrobistava Bratislava.
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Návrh uznesenia č. 205/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o:
- Miere vytriedenia za rok 2019 a vážení odpadových nádob
- Ochrana lesov pred požiarmi 2020
- PHSR
- Zelené obce Slovenska
- Prieskum trhu na PD – rekonštrukcia na obecný úrad
- POS Terminál
- Ponuka na vypracovanie PHSR
7. bod programu: Uznesenia
Na záver sa uznesenia nečítali. Prítomní poslanci textom porozumeli počas prejednávania
príslušného bodu programu.
8. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 15. zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 19:56 hod. Budúce ObZ bude asi v mesiaci jún. Prítomným poďakovala za účasť
a spoluprácu.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia:
Ján Ušiak

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

Pavol Zich

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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