ZÁ PI S N I CA
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019.
Zasadnutie zahájené o 18:05 hod.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 - 2025
5. Návrh 8. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2019
6. Zmluva o kúpe majetku COOP Jednoty
7. Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s. zosúladenie podľa
porealizačného zamerania TS pri Adamkovičoch
8. Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 - 2020
9. PHSR obce Dojč – kontrola plnenia
10. Zapojenie sa do projektov MAS Záhorie – rekonštrukcia chodníkov
11. Informácia o realizácii investičných akcií – hasičská zbrojnica, rekonštrukcia v KD, opravy
ciest, výstavba chodníkov a kolumbária
12. Rôzne – prebytočný majetok (Felícia), oznámenie o určení prieskumného územia, odvolanie
proti rozhodnutiu voči výške miestneho poplatku za KO a DSO, žiadosť o odkúpenie
pozemku
13. Informácia o činnosti starostky
14. Diskusia
15. Uznesenia
16. Záver
Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
1. Ing. Pavol Zich
2. JUDr. Antónia Mikulíková
3. Bc. Júlia Kozánková
4. Mgr. Zuzana Macková
5. Katarína Čelústková
6. Ing. Katarína Horňáková
7. Beáta Bátorová
8. Ing. Ján Ušiak
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka Obce Dojč PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dojč a oboznámila prítomných s programom rokovania,
pričom sa spýtala, či chce niekto navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Pozvánka na zasadnutie
bola riadne a včas zverejnená 15. augusta 2019.
Poslanec p. Pavol Kondrla je ospravedlnený.
Starostka obce navrhuje, aby po 1. bode programu pokračoval 3. bod programu: Voľba návrhovej
komisie.

Návrh uznesenia č. 114/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Starostka určuje za zapisovateľku M. Hovančíkovú a za overovateľov zápisnice B. Bátorová a Z.
Mackovú.
3. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka navrhuje zloženie návrhovej komisie: P. Zich, A. Mikulíková.
Návrh uznesenia č. 115/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Marcela Hovančíková – zapisovateľka, Zuzana Macková,
Beáta Bátorová – overovatelia, návrhovú komisiu v zložení Pavol Zich, Antónia Mikulíková
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
2. bod programu: Kontrola uznesení
Starostka uvádza, že tento bod sa presunie po 4. bode programu: Voľba hlavného kontrolóra obce
na obdobie 2019 – 2025.
4. bod programu: Voľba hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 – 2025
Starostka obce informuje, že sú dvaja uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra obce, a to Mgr.
Pavol Mihál a Ing. Dušan Frndalovics. Pred obecným zastupiteľstvom bolo stretnutie komisií, na
ktorom dala starostka zúčastneným Procesný postup pri voľbe hlavného kontrolóra obce. Je
potrebné schváliť uznesenie o riadení sa týmto postupom pri voľbe hlavného kontrolóra obce.
Starostka informuje o obsahu tohto dokumentu. Dokument je prílohou zápisnice.
Návrh uznesenia č. 116/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
procesný postup pri voľbe hlavného kontrolóra
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Starostka odovzdáva slovo p. Mihálovi, má 5 minút na predstavenie sa. Poslankyňa p. Zuzana
Macková sleduje čas.
P. Mihál sa predstavuje, svoj životopis rozdeľuje na dve časti - štúdium a pracovné skúsenosti.
Študoval na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Fakulte sociálnych vied na Katedre
verejnej správy 1., 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Momentálne študuje na Univerzite
Komenského v Bratislave na Právnickej fakulte odbor Právo. Na doktorandskom štúdiu písal
rigoróznu prácu na tému kontrolór v samospráve.
Pracovné skúsenosti nadobudol na Ministerstvo zdravotníctva SR na odbor kontroly, kde aktuálne
pracuje. Funkciu hlavného kontrolóra už vykonáva v obci Brodské a Kúty. Spolupracuje s Maticou
slovenskou, je vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej. Pracoval na Ministerstve
spravodlivosti SR ako štátny radca.
Medzi jeho záľuby patrí šport, turistika, cestovanie. Pôsobí v ZHK Slovenska a je členom rôznych
komisií.

Poslankyňa p. Mikulíková sa pýta, že v životopise uviedol, že je hlavným kontrolórom obce
Kuklov. P. Mihál odpovedá, že sa pri predstavovaní pomýlil, že nie je hlavným kontrolórom Kútov,
ale Kuklova.
P. Mikulíková sa pýta, keď má plný pracovný úväzok na Ministerstve zdravotníctva SR a v Matici
slovenskej a skrátený úväzok ako kontrolór obcí Kuklov a Brodské ako to stíha časovo, pretože
v Dojči je stanovený pre kontrolóra 1/5 úväzok a vyžaduje sa, aby 1 deň v týždni bol fyzicky na
úrade. P. Mihál odpovedá, že je dôležitá dobrá organizácia času a väčšinu aktivít má v kontrolnej
činnosti, súvisí to spolu a dá sa to vyriešiť.
Poslankyňa p. Macková sa pýta, čo ho zaujalo konkrétne na obci Dojč. P. Mihál odpovedá, že to
vníma ako profesiu, nemá žiadny vzťah voči obci, kontrolór má byť nezaujatý. Ale vie, že máme
v obci rôzne kultúrne a spoločenské aktivity, napríklad sprievod spred ´89 roku.
Starostka odovzdáva slovo p. Frndalovicsovi, má 5 minút na predstavenie sa. Poslankyňa p. Zuzana
Macková sleduje čas.
P. Frndalovics sa predstavuje, pochádza z Holíča, pracuje na obecnom úrade už 6 rokov. Predtým
pracoval na Ministerstve vnútra SR. Pravidelne absolvuje každého pol roka vzdelávacie aktivity
v rámci výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce.
Je ženatý a má jedno dospelé dieťa.
P. Mikulíková konštatuje, že nemá doplňujúce otázky. P. Macková uvádza, že poznáme jeho
aktivity a aká je jeho obľúbená kultúrna akcia v obci Dojč. P. Frndalovics odpovedá, že oslavy 1.
mája.
Starostka prerušuje rokovanie obecného zastupiteľstva kvôli tajnej voľbe hlavného kontrolóra obce.
P. Mikulíková informuje o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Dojč.
V 1. kole voľby bolo odovzdaných 8 hlasovacích lístkov. Poslanci vykonali svoju voľbu tajne
zakrúžkovaním vybraného kandidáta. Komisia spočítala hlasovacie lístky.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 8
Počet platných hlasovacích lístkov: 8
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Kandidát č. 1 – počet platných hlasov: 8
Kandidát č. 2 – počet platných hlasov: 0
Návrh uznesenia č. 117/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči
v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí Ing.
Dušana Frndalovicsa bytom Hodonínska 1537/15, 908 51 Holíč za hlavného kontrolóra obce Dojč
s počtom hlasov 8 na funkčné obdobie od 16.9.2019 do 15.9.2025.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Starostka zablahoželala novozvolenému hlavnému kontrolórovi obce Dojč Ing. Dušanovi
Frndalovicsovi.
2. bod programu: Kontrola uznesení
Starostka uvádza, že posledná kontrola uznesení bola v máji. Z poslednej kontroly ostalo uznesenie
o zámere previesť pozemok na vybudovanie inžinierskej stavby „SA, Dojč-IBV Otrubnica VNK,
TS, NNK“ – vklad na kataster je podaný – uznesenie je splnené.
Iné uznesenia neostali.

Schválené bolo použitie rezervného fondu vo výške 82 028 €, z toho 1 808 € na projektovú
dokumentáciu Hasičská zbrojnica – zmena – uhradené. Suma 6 660 € na spoluúčasť pri realizácii
projektu Vybudovanie systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania, suma 32 060 € na
výstavbu hasičskej zbrojnice, suma 13 500 € na vybudovanie urnovej steny na cintoríne a suma
30 000 € na stavebné úpravy v kultúrnom dome – v realizácii.
Rekonštrukcia v kultúrnom dome sa dokončí budúci týždeň, urnová stena bude takisto do konca
budúceho týždňa. Hasičská zbrojnica zatiaľ uhradená jedna faktúra zo získanej dotácie.
Vyrozumievací systém – čaká sa na vyhodnotenie.
Uznesenie o čerpaní rezervného fondu – oprava sumy na urnovú stenu na 13 700 € a celková suma
na rekonštrukciu chodníka v obci je 52 424 €.
Uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra obce – zverejnené na webovej stránke obce 21.6.2019
a v Dojčanských novinách 2/2019.
Dodatok k VZN o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení
obce Dojč – zverejnené 8.8.2019.
VZN č. 4/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska – zverejnené 8.8.2019.
VZN č. 5/2019 poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč – zverejnené 8.8.2019.
Cenník Spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. od 1.7.2019 – zverejnené – Dojčanské noviny 2/2019.
Cenník poplatkov za poskytnutie kultúrneho domu, jeho vybavenia a ďalších služieb od 1.7.2019 –
zverejnené – Dojčanské noviny 2/2019.
Uznesenie o zapojení sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR na výstavbu
budovy hasičskej zbrojnice – podané 21.6.2019.
Zrušenie uznesenia o peňažnom vklade do spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o., zápis navýšenia
základného imania do OR SR rieši starostka s Dr. Machovou.
Uznesenie o poskytnutí dotácie do Dojč – OPS, s.r.o. - v riešení.
Uznesenie o kúpnej zmluve so zmluvou o zriadení vecného bremena uzatvorenej na kúpu budovy
COOP Jednota – p. Mikulíková to pozrela, p. Minx nemá pripomienky.
Uznesenie o nájomcovi p. Tiborovi Wirthovi – p. Wirth sa od 1.7. 2019 nasťahoval do bytu.
Ostatné uznesenia neboli termínované.
Návrh uznesenia č. 118/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev
5. bod programu: Návrh 8. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2019
Ekonómka obce informuje o plánovanej 8. úprave rozpočtu, ktorá bola prejednaná na pracovnej
porade pred obecným zastupiteľstvom. Bolo doplnených ešte niekoľko úprav. Ekonómka informuje
o konkrétnych zmenách rozpočtových položiek a vyčísľuje sumy bežného a kapitálového rozpočtu
a finančných operácií. Na záver uvádza prebytok rozpočtového hospodárenia po 8. navrhovanej
zmene rozpočtu. Návrh 8. úpravy rozpočtu je prílohou zápisnice.
Poslankyňa K. Čelústková sa pýta, koľko má obec opatrovateliek. Starostka odpovedá, že p.
Huskovú, ktorej sa končí pracovný pomer. Starostka oslovila p. V. Šírovú, p. M. Hankocyovú a p.
R. Sentivanovú, pretože p. Alojzia Václavková potrebuje opatrovateľku. Poslankyňa J. Kozánková
uvádza, že sa opýta p. Z. Kozánkovej, či by nemala záujem.
Iné otázky nie sú.
Návrh uznesenia č. 119/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
8. zmenu rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Ekonómka uvádza, že je potrebné doplniť uznesenie o čerpaní RF na realizáciu výstavby hasičskej
zbrojnice a na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie v Základnej škole s materskou školou Dojč.
Návrh uznesenia č. 120/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Použitie rezervného fondu v celkovej sume 43 770 €, z toho 30 000 € na realizáciu výstavby
Hasičská zbrojnica – zmena a 13 770 € na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie v Základnej škole
s materskou školou Dojč.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
6. bod programu: Zmluva o kúpe majetku COOP Jednoty
Starostka informuje, o finálnej verzii zmluvy s COOP Jednotou Senica. V júni bolo zastupiteľstvom
schválené, že ak sa zapracujú do zmluvy zmeny, môže sa podpísať. Čakalo sa ešte kvôli p.
Siviecovej. Rokuje sa ešte ohľadom parkoviska k predajni COOP Jednota pod akropolou. Najprv sa
vyrieši kúpa budovy COOP Jednoty pri kostole a zároveň nájomná zmluva a potom sa bude riešiť
odpredaj pozemkov pri akropole a parkovacie miesta.
Návrh uznesenia č. 121/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
1. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim COOP Jednota Senica a kupujúcim Obec Dojč uzatvorenej
podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení so zmluvou
o zriadení vecného bremena a
2. Zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Obec Dojč
a nájomcom COOP Jednota Senica uzatvorenej v zmysle § 50a a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a poveruje Obecný úrad uzatvorením týchto zmlúv.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 1 (Ing. Katarína Horňáková)
7. bod programu: Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú a.s.
zosúladenie podľa porealizačného zamerania TS pri Adamkovičoch
Pri budovaní TS pri Adamkovičoch sa zistilo, že medzi cestou a kríkmi, kde je trasovanie, je aj
vodovod, muselo sa to posunúť. Je treba zriadiť vecné bremeno na p.č. 1288 a p.č. 1289, bude sa to
dopĺňať do zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú
distribučnú, a.s.
Návrh uznesenia č. 122/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Zriadenie vecného bremena na pozemky parc. č. 1288 o výmere 2894 m2, druh pozemku
zastavené plochy a nádvoria, LV 912 a parc. č. 1289 o výmere 242 m2, druh pozemku zastavené
plochy a nádvoria, LV 912 z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Z.z. § 9a ods. 8
písm. e)
v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena zn.
16/933/L13.0419.15.0001/ZBZ_VB pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Čulenova 6, 815 47
Bratislava 1.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
8. bod programu: Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 - 2020
Starostka informuje o Spoločnom programe odpadového hospodárstva obcí Častkov, Dojč, Hlboké,
Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Osuské, Podbranč, Prietrž, Rohov, Rovensko, Rybky,

Senica, Smrdáky, Sobotište a Šajdíkove Humence na roky 2016 - 2020. Obec má schváliť program
na obdobie, ktoré už pomaly uplynulo, ale v zmysle zákona musí prijať program najprv VÚC, až
potom ho môže prijať obec. Dokument je vytvorený pre všetky obce, ktorým robí vývoz odpadu
spoločnosť Technické služby Senica, a.s. Táto spoločnosť ho aj financovala.
Návrh uznesenia č. 123/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Spoločný program odpadového hospodárstva obcí Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Osuské, Podbranč, Prietrž, Rohov, Rovensko, Rybky, Senica, Smrdáky.
Sobotište a Šajdíkove Humence na roky 2016 -2020.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
9. bod programu: PHSR obce Dojč – kontrola plnenia
Starostka informuje o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dojč na roky
2014 – 2020. Schválený bol v auguste 2015, preto sa vždy v auguste aj vyhodnocuje jeho plnenie.
Teraz nasleduje obdobie, keď treba premyslieť, čo sa bude budovať a realizovať v nasledujúcom
období. Dokument má analytickú, strategickú, programovú, realizačnú, finančnú a záverečnú časť.
Prioritné osy – hospodárska, sociálna, environmentálna. Dokument obsahuje plány, starostka
vyhodnocuje ich budovanie za posledný rok.
V roku od augusta 2018 do augusta 2019 sa splnilo z PHSR:
v prioritnej oblasti 1 – Hospodárska:
- Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
- Vybudoval sa chodník na MK 16b
- V septembri sa začína s budovaním- rekonštrukciou - chodníka v časti Otrubnica
- Vybudovali sa nové svetelné body na Jabĺčkovej ceste
- Podpora developerov pri budovaní IS pre nové IBV
- Uskutočnila sa rekonštrukcia KD – WC, výdajňa jedla
v prioritnej oblasti 2 – Sociálna:
- Bol podaný projekt na výstavbu Komunitného centra
- Obec podporila dotáciou rekonštrukciu oplotenia kostola a výmenu elektrického vedenia
v Kostole Všetkých svätých
- Získali sme dotáciu na zakúpenie work out prvkov na ihrisko
- Zúčastňujeme sa slávností Mikroregiónu Šaštínsko a podporujeme miestne organizácie JDS,
MO MS, DHZ, TJ, PZ, občianske združenia KVPH, RZ pri ZŠ s MŠ, DoLuRe, folklórny
krúžok Slavíček pri ZŠ s MŠ
- Udržiavame a rozvíjame kultúrne tradície – obecný ples, fašiangy s pochovávaním basy,
stavenie máje, MDD, deň matiek, deň úcty k starším, mikulášske trhy s Mikulášom...
v prioritnej oblasti 3 – Environmentálna:
- Odovzdali sme obyvateľom kompostéry, kompostéry sú aj na verejných priestranstvách
v parkoch, pri cintoríne
- Vysadili sme okrasné kry i dreviny – lipy, javory, sakury
- Pravidelne sa čistí potok, vykáša sa
- Obec pravidelne čistí a kosí verejné priestranstvá, parky, robí zber konárov, ktoré drví
a pravidelne sa robí aj triedený zber a zber elektroodpadu, objemného odpadu a šatstva
minimálne 2-krát ročne
Starostka na záver vyzvala poslancov, aby uvažovali nad ďalším obdobím, aby si premysleli
rozvojové projekty obce, aby sme ich mohli zakomponovať do nasledujúceho programu rozvoja
na roky 2021-2027.
Návrh uznesenia č. 124/2018-2020/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:

plnenie PHSR obce Dojč na roky 2014 -2020
10. bod programu: Zapojenie sa do projektov MAS Záhorie – rekonštrukcia chodníkov
Starostka informuje, že na konci júna bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP. Na
jeden projekt je možné získať 30.000 €. V rámci projektu sa dajú zrekonštruovať spolu s chodníkmi
aj rigoly a priekopy, ak sú súčasťou cestného telesa.
Obec má zámer rekonštruovať úsek chodníka od autobusovej zastávky na Kolónii po park Pri
akropole, po križovatku ako býva p. R. Matula. Od zastávky pôjde chodník rovno, bude
bezbariérový. V rozpočte je 660 m2 chodníka. Celý rozpočet je približne 74.000 €. Takže by sa
vybudovala aspoň časť tohto chodníka.
Projekt sa rieši cez ITMS 2014+. Oprávnení žiadatelia sú obce MAS Záhorie. Ak by bola obec
úspešná, tak dotácia by bola poskytnutá v marci/apríli roku 2020.
V rámci výzvy sú rôzne aktivity, obec Moravský Sv. Ján si dal žiadosť na rekonštrukciu kostola.
Okrem obcí môže byť žiadatelia aj zo súkromného sektora, poľnohospodári a cirkvi. Teraz je výzva
pre obce, neskôr poľnohospodári a nakoniec cirkvi.
11. bod programu: Informácia o realizácii investičných akcií – hasičská zbrojnica,
rekonštrukcia v KD, opravy ciest, výstavba chodníkov a kolumbária
Starostka informuje, že rekonštrukcia chodníka v Otrubnici je čerstvo vysúťažená. Firmy boli
vyzvané, aby predložili návrh zmluvy o dielo. Platnosť ponuky je do 31.8.
Najnižšiu ponuku dala firma EKOP, s.r.o., ktorá odstupuje, lebo ma inú veľkú zákazku. Druhá
v poradí je spoločnosť EuroBrik s.r.o., ktorá už dostala výzvu mailom. Rozdiel medzi 1. a 2.
cenovou ponukou je približne 2.000 €.
Starostka informuje o výstavbe hasičskej zbrojnice, riešili sa okná a schody, akej farby budú brány.
Škridla bude Bramac antracitová. Strešné okná budú drevoplast Velux s tieniacimi sieťkami
(vnútornými), strecha bude orientovaná V – Z. Koncom septembra bude ďalší kontrolný deň, príde
už aj kúrenár a elektrikár.
Návrh uznesenia č. 125/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapojenie sa do Výzvy MAS_083/7.2/2 - Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) z operačného programu
PRV 2014 – 2020 na rekonštrukciu chodníka na Kolónii a 5% spoluúčasť pri realizácii projektu.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
V kultúrnom dome prebieha rekonštrukcia toaliet. Na mužskom WC sú obkladačky už urobené,
začalo sa obkladanie stien na ženskom WC. Na starých WC sa vybúrala ryha na odpad, ktorý pred
tým zapáchal.
Stavebný odpad z búrania plotu pri kostole sa dáva na pozemok za kultúrny dom, aby sa vyrovnal.
V rozpočte je navrhnutá výmena okien do priestorov, kde boli staré WC. Firma Slovaktual už si to
bola zamerať, cenová ponuka je na 1.200,64 €. Kultúrny dom sa pôjde umývať, už sa nebude nič
búrať.
Najbližšia plánovaná akcia je 28.9., p. Maroš Sapár bude mať oslavu päťdesiatky.
Kolumbárium – urnová stena je zabetónovaná, už dvaja ľudia si chceli v nej zakúpiť miesto.
Pán Jurák, z firmy ktorá opravuje cesty, chodí na obecný úrad priebežne informovať o priebehu.
Starým asfaltom sa spevňuje cesta k bývalému smetisku, pri Hoštákoch ako sa ide k prečerpávacej

stanici sa vozí starý asfalt, ktorý sa neminie.
Starostka informuje, že do 15.9. by mal byť chodník v Otrubnici hotový. Potom sa pri kríži
v Otrubnici osadí lavička.
Starostka bola na cintoríne kvôli koseniu. Prešla si celý cintorín a je tam asi 30 hrobov, o ktoré sa
nikto nestará. Niektoré hroby majú prepadnuté dosky, iné nahnuté kríže. Má to nafotené. Budú sa
posielať výzvy, aby sa ľudia starali o svoje hrobové miesta. Z nájomných zmlúv im vyplývajú
povinnosti. Cintorín je malý a pomaly nie je kde pochovávať. Starostka chce, aby sa kríže zo
starých hrobov zachovali, ale nedajú sa preniesť. Aby ostala pamiatka, tak sa tabuľky umiestnia
napríklad zozadu kolumbária.
Návrh uznesenia č. 126/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o:
- Výstavbe hasičskej zbrojnice
- Rekonštrukcii v kultúrnom dome
- Oprave miestnych komunikácií
- Rekonštrukcii chodníka v Otrubnici
- Výstavbe kolumbária na cintoríne + hrobové miesta na cintoríne
12. bod programu: Rôzne – prebytočný majetok (Felícia), oznámenie o určení prieskumného
územia, odvolanie proti rozhodnutiu voči výške miestneho poplatku za KO a DSO, žiadosť
o odkúpenie pozemku
Starostka informuje o prebytočnom majetku - osobné auto Škoda Felícia – v krátkej dobe sa jej
bude končiť STK. Navrhuje predaj pneumatík za symbolických 10 € p. Vladimírovi Línkovi a auto
pôjde na ekologickú likvidáciu.
V kultúrnom dome je funkčný fukár (ohrievač). Starostka sa pýta, či ho môže niekomu ponúknuť na
predaj.
Návrh uznesenia č. 127/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Prebytočný hnuteľný majetok obce osobný automobil Felícia odovzdať na ekologickú likvidáciu
vozidiel, letné pneumatiky s diskami odpredať za symbolických 10 € Vladimírovi Línkovi.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Starostka informuje, že pred rokom bolo zrušené v obci prieskumné územie. V júli prišlo
rozhodnutie, že obec bude opäť patriť do prieskumného územia. Obec dostane ročne 999,60 €.
MVDr. Pavol Kubík poslal 29.7.2019 druhé odvolanie proti rozhodnutiu proti výške miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2019 pre predajňu Chovateľských
potrieb. Prvé odvolanie bolo v lehote a bolo prerokované. Proti výške sa odvolať nedá, je schválená
VZN.
P. Elena Masaryková chce odkúpiť obecný pozemok, na ktorom má vybudovaný plot. Časť
pozemku jej obec už odpredala v minulosti. Ostávajúcu časť pozemku už obec predávať nebude. P.
Masaryková alternatívne žiada o prenájom pozemku. Starostka a poslanci sa zhodli, že obec nebude
pozemok ani prenajímať. Ak by p. Masaryková odstránila oplotenie, obec sa bude o pozemok
starať.
17.8.- 18.8.2019 sa konal v obci 4. ročník Retro Zrazu. Žiadosť prišla 11.8.2019 v poobedných
hodinách. Starostka žiadosť riešila s poslancami v elektronickej podobe. Poslanci sa ohľadom

konania akcie vyjadrili súhlasne. P. Opatovskému to bolo oznámené s upozornením, aby sa
v prípade konania podobnej akcie v budúcnosti ozval skôr. Na akcii bolo prístupné wc v telocvični a
v školskej jedálni.
Spoločnosť Dojč – OPS, s.r.o. kúpila nové osobné auto, má najazdených 45 km. Predajca
odporúčal, aby sa aspoň 1500 km zabehol motor. Poslanci súhlasia, aby ho používala starostka
obce.
Návrh uznesenia č. 128/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
- oznámenie o určení prieskumného územia,
- odvolanie proti rozhodnutiu voči výške miestneho poplatku za KO a DSO MVDr. Pavla
Kubíka,
- žiadosť o odkúpenie pozemku p. Eleny Masarykovej
- informáciu o postupe vydania súhlasu s retrozrazom 2019
Na obecný úrad príde p. Túma ohľadom novej webstránky. Návrh robila p. B. Bátorová. Budú na
nej už aj elektronické služby. Zamestnankyne sa školili pracovať v systéme esmao, ktorý bude
spustený s novým webom. Pomocou systému esmao si môžu občania vybaviť napríklad rybársky
lístok, nahlásiť nefunkčnú lampu. Správne poplatky budú cez esmao lacnejšie o polovicu.
Od p. B. Bátorovej prišla sťažnosť. Kontaktovali ju viacerí občania slovne a ona ako poslankyňa
sťažnosť spísala a podala. Občania sa sťažovali, že p. S. Morávek vypúšťa do priekopy pred
domom odpadové vody. Starostka uvádza, že bola o tom tiež už viackrát informovaná občanmi. P.
Morávek si musí zabezpečiť vývoz žumpy vozidlom. Sťažnosť bude odstúpená na Okresný úrad do
Senice, aby to vyriešili.
Poslankyňa p. J. Kozánková informuje, že niekto vyváža bioodpad na breh potoka, pri ktorom ona
býva.
Starostka informuje o zaburinenom pozemku p. Kubíka pri rodine Kaššákových a pozemku p.
Brenkusa pri Kaplnke.
P. Henigerovú treba upozorniť na vyvážanie bioodpadu.
Starostka riešila skládku s azbestom, bolo to odstránené. Neskôr sa objavil azbest na pozemku p.
Chodúra. P. Chodúr má na pozemku umiestnené fotopasce. Ďalšia skládka bolo rozbité WC. Nevie
sa identifikovať, kto to bol.
Na budúci týždeň sa môže voziť kovový odpad na dvor obecného úradu. Naposledy, keď bol
vyhlásený zber elektroodpadu, tak nám ho niekto kradol spred domov po dedine.
Dane za psa sú zinkasované na 96,78 %, neplatičov je 38.
Poplatok za TKO je zinkasovaný na 90,33 %.
Daň z nehnuteľností je zinkasovaná na 56,80 %, z toho obyvatelia sú iba cca 5 %, zvyšok sú
podnikatelia, ktorí platia podľa splátkového kalendára. Koncom júna boli posielané výzvy.
13. bod programu: Informácia o činnosti starostky
Starostka informuje o svojej činnosti od 19.6. do 22.8.2019:
 stretnutia na Technických službách v SE a s p. Morávkom z Envipaku – prítomná aj
p. Mikulíková a p. Frndalovics – vývozy, váženie, triedený zber - plasty, v auguste bol
mimoriadny vývoz plastov

 komunikácia s lekárom, príprava ambulancie pre lekára – nová podlaha, vymaľovanie,
vyčistenie celých priestorov, úprava priestorov aj pre kaderníčku, zástena pre upratovačku
 stretnutie s p. Dragunom ohľadom BVS, a.s., najbližšie valné zhromaždenie 5.9.2019 o 10:00
hod.
 Výskumný ústav vodného hospodárstva - Plán obnovy verejných kanalizácií a vodovodov
v programovom období 2021 – 2027
 Okresná prokuratúra kontrolovala sociálno-posudkovú činnosť - zmluvu máme podpísanú so
Senicou, vybavovať to má Senica, na rozhodnutia k právoplatnosti treba dávať pečiatku
s obecným znakom, nie štátnu, treba vyhotovovať aj zápisnicu zo šetrenia, nielen záznam,
posudok a rozhodnutie
 MAS Záhorie – výzva 4.2 – cesty a chodníky, je možné získať 30 000 €, k žiadosti PD,
zameranie GP, rozpočet, prieskum trhu, žiadosť sa podáva cez ITMS 2014+
 COOP Jednota – Ing. Minx a Ing. Kopecká – pripomienky k zmluvám, riešenie priestoru Pod
akropolou
 výstavba hasičskej zbrojnice – kontrolné dni 16.7., 22.8., denný kontakt so stavebným dozorom
p. Skalom, riešenie problému so stropom – p. Mrázek – chýbali výstuže venca, stropu, schodov
 odovzdanie auta pre DHZ Dojč v Senici 17.7. - Iveco Daily
 školenie v Nitre ohľadom vodovodu, bývania... – výzva „Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry MRK“ – nemáme nárok, pretože máme málo MRK (marginalizované
rómske komunity)
 stavebné konania p. Sivák, p. Šajánek; zmena stavebného povolenia p. Zifcsak; územné konanie
benzínka Aproreal; kolaudácia vjazd na parkovisko Lucia, p. Koňuch, p. Bibza, p. Španka;
štátny stavebný dozor – stavba garáže p. Slovák vs. p. Masaryková; riešenie sporu p. Haba vs. p.
Mihalovič – podané trestné oznámenie
 ozval sa p. Smaženka ohľadom zámeny pozemku
 stretnutie s ST Development, s.r.o. a JUDr. Machovou a Ing. Sandtner - vystúpenie Obce Dojč
z s.r.o.
 stretnutie vlastníkov pozemkov ST Investment, a.s. riešenie kanalizácie – p. Slezák, p. Kanská
z BVS, a.s. a p. Stulančák, riešenie odkúpenia obecného pozemku parc. č. 9976 o výmere 402
m2 za p. R. Čelústkom, vlastníci si odkúpia pozemky podľa geometr. plánu
 registratúra, archív - bude kontrola, nový registratúrny poriadok, návrhy na vyradenie
 školenie esmao – registratúra a elektronické služby
 komisia na otváranie obálok „Voľba hlavného kontrolóra“
 oprava kanalizácie chlapčenských WC v ZŠ s MŠ
 stretnutie s poslancami zo Štefanova ohľadom cyklotrasy - neoficiálna Šaštín – Štefanov –
Radimov – Unín – Dojč s napojením na Koválov a žltú turistickú trasu, bolo by tam iba
značenie, maximálne mobiliár
 pomáhalo sa pri oplotení kostola – odstraňovanie, šalovanie
 budovanie nového odpadu v KD v bývalých WC, rekonštrukcia WC a schodov v KD – Aproreal
 objednávka a odovzdanie auta pre Dojč – OPS, s.r.o.
 rozlúčka s predškolákmi, koncert ZUŠ
 rozlúčka s letom bude v školskom areále
 oslava 70-tky p. prof. Gozoru
Návrh uznesenia č. 129/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu o starostky o jej činnosti v období od 19.6. do 22.8.2019
14. bod programu: Diskusia

Starostka otvára diskusiu. Poslankyňa p. Kozánková sa pýta na výstavbu p. Vernera. Starostka
odpovedá, že tam je naprojektovaných 35 rodinných domov, nie sú tam už voľné pozemky.
Rozoberá sa chodník za futbalovým ihriskom, pretože pozemky p. Vernera sú až po ihrisko.
P. Šimek bude predávať lokalitu „Bunkošových humno“ aj so stavebným povolením. Potom bude
výstavba cesty a chodníka.
Z VÚC obec získala dotáciu 2.200 € na workoutové ihrisko, k tomu plus spoluúčasť obce. Treba
pouvažovať, kde sa umiestni.
Poslanec p. Ušiak sa pýta ohľadom kompostérov. Starostka uvádza, že začala chodiť po
domácnostiach s p. Bátorovou. Jedna domácnosť môže dostať aj viac ako jeden kompostér.
Doteraz sa v bývalej MŠ iba temperovalo. Starostka chce vedieť názor poslancov, či by sa
neodstavilo kúrenie, pretože nás to stojí veľa peňazí a či by obec nešla do ŠFRB. Obec by mala
byty na prenájom s 1 %-ným úrokom, úver by sa splácal z nájomného.
Poslankyňa p. Čelústková ma otázku od občanov, prečo sa čistia chodníky aj pred domami
občanov, ktorí by si ich mohli vyčistiť samy.
P. G. Masaryk sa pýta, či sme spokojní s rekonštrukciou cesty v obci. Starostka uvádza, že ide o
opravu výtlkov, nie cesty.
15. bod programu: Uznesenia
Návrhová komisia zhrnula všetky uznesenia.
16. bod programu: Záver
Starostka ukončuje zasadnutie obecného zastupiteľstva a ďakuje za účasť.
Zasadnutie ukončené o 20:45 hod.
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