ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 29. októbra 2019
Zasadnutie zahájené o 18:01 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapojenie sa do euro výzvy na prefinancovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová
 Katarína Čelústková
 Ing. Katarína Horňáková
 Pavol Kondrla - ospravedlnený
 Bc. Júlia Kozánková
 Mgr. Zuzana Macková
 JUDr. Antónia Mikulíková - ospravedlnená
 Ing. Ján Ušiak
 Ing. Pavol Zich
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 6 poslancov
1. bod programu: Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce privítala všetkých prítomných na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a oboznámila s programom rokovania, do ktorého sa navrhuje doplniť body 9. úprava rozpočtu na
rok 2019 rozpočtovým opatrením starostky a 10. úprava rozpočtu obce na rok 2019
Návrh uznesenia č.136 /2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči s doplnením bodu 9. úprava
rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením starostky a 10. úprava rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
1

Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Katarínu Horňákovú a Pavla Zicha a
Ľubomíru Truppovú za zapisovateľku zápisnice. Návrhovú komisiu v zložení Zuzana Macková
a Beáta Bátorová.
Návrh uznesenia č. 137 /2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Pavol Zich
a Katarína Horňáková – overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení: Beáta Bátorová a
Zuzana Macková
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Zapojenie sa do euro výzvy na prefinancovanie projektovej dokumentácie
na cyklotrasu
Príchod poslankyne Kataríny Čelústkovej o 18:07 hod.
Počet prítomných: 7
Starostka obce informovala prítomných o tom, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zmysle § 8
zákona č. 151/2019 Z.z. o poskytovaní dotácií na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky
vyhlásilo dňa 09.09.2019 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2019. Naša obec by sa mohla
zapojiť do Výzvy A – Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby,
stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry.
U nás by išlo o 15 km ciest napr. z Morávkovej doliny do Štefanova, z Bištavy na rozhľadňu Unín.
Z objemu finančných prostriedkov 150 000,-- je 5 % spoluúčasť 7 500,-- €. Starostka obce položila
otázku poslancom či súhlasia, aby sme sa zapojili do tejto výzvy.
Poslanci Zuzana Macková a Pavol Zich sa informovali na smer les Šajdíkove Humence. Starostka
odpovedala, že v budúcnosti sa plánuje cyklotrasa pri rieke Myjava.
Návrh uznesenia č. 140/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zapojenie sa do Výzvy A Ministerstva dopravy a výstavby SR na vypracovanie projektovej
dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej
komunikácie o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.
Názov projektu: „Cyklochodník Dojč“
Maximálna výška požadovanej dotácie: 150 000,-- €
Výška spoluúčasti: maximálne 7 500,-- €
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Vložený bod programu: 9. úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením starostky
a 10. úprava rozpočtu na rok 2019
Tento bod komplexne predstavila Marcela Hovančíková a po položkách prítomných informovala
o navrhovaných zmenách v rozpočte obce na rok 2019.
Pri rozpočtových opatreniach starostky ide o presun financií medzi položkami. Výška výdavkov
ostala zachovaná.
Návrh uznesenia č. 138/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
9. zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením starostky
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Prebytok ostáva nezmenený 17 290,84 €.
Budú sa ešte meniť dotácie na školu /EDU/.
Podrobná 10. úprava rozpočtu je prílohou.
Návrh uznesenia č. 139/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
10. zmenu rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 1 Katarína Horňáková
3. bod programu: Diskusia
Poslankyňa Zuzana Macková navrhla starostke obce a obecnému zastupiteľstvu zrealizovať na jar
exkurziu do „eko dedinky“ Hostětín na Morave, ktorú považuje za zelenú perlu Bielych Karpát. Od
deväťdesiatych rokov sú v nej sústredené viaceré projekty, zaoberajúce sa využitím miestnych
zdrojov, úsporami energie, obnoviteľnými zdrojmi energie (slnka, biomasy) a technológiami
šetriacimi životné prostredie. Inšpirovať sa bude možné koreňovou čističkou odpadových vôd,
ekologickým vykurovaním domácností prostredníctvom centrálnej výhrevne tepla na biomasu, ktoré
dodáva obec od roku 2000 takmer 85% domácnostiam a i.
Tiež upozornila na vymazanie Ing. Šefčíkovej, /bývalá členka finančnej komisie/ zo stránky obce.
Starostka odpovedala, že práve od dnes prebiehala úprava obecnej stránky.
4. bod programu: Uznesenia
Na záver sa uznesenia nečítali. Prítomní poslanci textom porozumeli počas prejednávania
príslušného bodu programu.
5. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 19:02 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.
Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia:
Katarína Horňáková

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

Pavol Zich

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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