ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 10. decembra 2018
Zasadnutie zahájené o 19:06 hod.
Navrhnutý program:
1. Slávnostné otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy - zloženie sľubu novozvolenej
starostky obce, zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
3. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
4. Schválenie programu zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Voľba návrhovej komisie
6. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu obce
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí starostka alebo zástupca starostky
8. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a určenie počtu ich členov – návrh na
voľbu členov komisií
9. Informácia o spoločnostiach v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti obce
10. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Dojč
11. Poučenie o povinnosti novozvolených poslancov podať Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Poučenie o ochrane
osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
12. Návrh na určenie platu starostky a zástupcu starostky
13. Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov komisií a ďalších orgánov obce
14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019
15. Návrh rozpočtu na rok 2019
16. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2019
17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok roku 2019
18. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre rok 2019
19. VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2019
20. Diskusia
21. Uznesenia
22. Záver
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Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Ing. Pavol Zich
 Bc. Júlia Kozánková
 Pavol Kondrla
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Ing. Ján Ušiak
 Mgr. Zuzana Macková
 Katarína Čelústkov
 Beáta Bátorová
 Ing. Katarína Horňáková
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 9 poslancov
1. bod programu: Slávnostné otvorenie
Na úvod slávnostného otvorenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela
hymna Slovenskej republiky. Ing. Marcela Hovančíková privítala starostku obce, poslancov
z minulého volebného obdobia a novozvolených poslancov, pozvaných hostí a prítomných
občanov na Ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Dojč, ktoré sa uskutočnilo
v obradnej miestnosti.
2. bod programu: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy, zloženie sľubu
novozvolenej starostky obce, zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Vilma Mikulová na základe zápisnice miestnej volebnej
komisie v Dojči oboznámila s výsledkami komunálnych volieb 2018 na starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva v Dojči, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
Do voličského zoznamu bolo zapísaných 1022 voličov, pričom volieb sa zúčastnilo 592 voličov.
Volebná účasť bola 57,92 %. Odovzdaných bolo 582 platných hlasovacích lístkov pre voľby
starostu obce a 577 platných hlasovacích lístkov pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie pre voľbu starostu obce:
PaedDr. Slavomíra Melišová s počtom platných hlasov 372 (63,9% platných hlasov)
Anna Zemanová s počtom platných hlasov 210
Hlasovanie pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dojči:
Ing. Pavol Zich 384 platných hlasov
Bc. Júlia Kozánková 297 platných hlasov
Pavol Kondrla 284 platných hlasov
JUDr. Antónia Mikulíková 282 platných hlasov
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Ing. Ján Ušiak 277 platných hlasov
Mgr. Zuzana Macková 274 platných hlasov
Katarína Čelústková 269 platných hlasov
Beáta Bátorová 236 platných hlasov
Ing. Katarína Horňáková 211 platných hlasov
Marcela Pavlíková 208 platných hlasov
Miroslav Dolga 202 platných hlasov
Anna Zemanová 194 platných hlasov
Ing. Svetlana Šefčíková 190 platných hlasov
Petra Krátka 156 platných hlasov
Ing. Michaela Hlúpiková 151 platných hlasov
Veronika Plottová 123 platných hlasov
Vlasta Fránerová 86 platných hlasov
Po oznámení výsledkov volieb vyzvala Ing. Marcela Hovančíková novozvolenú starostku obce,
aby zložila sľub a podpísala sa do pamätnej knihy.
Potom v abecednom poradí zložili sľub do rúk starostky obce novozvolení poslanci Obecného
zastupiteľstva a podpísali sa do pamätnej knihy. Po tomto akte im zablahoželala starostka obce
a predsedníčka volebnej komisie p. Vilma Mikulová a odovzdala im Osvedčenia o zvolení.
3. bod programu: Vystúpenie novozvolenej starostky obce
Novozvolená starostka predniesla prítomným slávnostný príhovor vo svojom druhom volebnom
období. Hovorila o predchádzajúcich skúsenostiach a kréde ktorým sa riadi „od slova k skutkom“.
Ďakuje všetkým čo ju volili, ale aj tým čo ju nevolili. Bude starostkou pre všetkých. Má rada
konštruktívnu kritiku. Starostka poďakovala poslancom a pracovníkom OÚ za spoluprácu.
Novozvoleným poslancom opätovne zablahoželala. Zaželala všetkým, aby sa upevňovala hrdosť na
svoju obec.
Po vystúpení novozvolenej starostky pokračoval program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
v zasadačke obecného úradu, kde sa premiestnili všetci prítomní.
Zasadnutie pokračuje: 19:35 hod.
4. bod programu: Schválenie programu zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Novozvolená starostka obce všetkých oboznámila s programom ustanovujúceho obecného
zastupiteľstva. Navrhuje spojiť 4. a 5. bod programu.
Navrhuje návrhovú komisiu v zložení: poslankyne Antóniu Mikulíkovú a Katarínu Čelústkovú. Za
overovateľov zápisnice navrhuje poslankyne: Katarínu Horňákovú a Zuzanu Mackovú a pani
Ľubomíru Truppovú za zapisovateľku zápisnice.
Návrh uznesenia č. 1/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 1. Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči a spojenie bodu 4. a 5.
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Hlasovanie:
Prítomných: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 2/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Návrhovú komisiu: Antónia Mikulíková, Katarína Čelústková
Overovateľov zápisnice: Katarína Horňáková, Zuzana Macková
Zapisovateľku zápisnice: Ľubomíra Truppová
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
5. bod programu: Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu obce
Starostka obce informovala, že pán Pavol Zich získal najviac hlasov od voličov, ale v tomto
volebnom období už nechce robiť zástupcu. Bola oslovená druhá v poradí pani Júlia Kozánková
a táto funkciu prijala.
Návrh uznesenia č. 3/2018-2020/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Poverenie starostky obce výkonom funkcie zástupcu starostky obce Bc. Júliu Kozánkovú
6. bod program: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí starostka alebo
zástupca starostky
Starostka uviedla, že minulom volebnom období mala toto poverenie pani Antónia Mikulíková a
preto ju určuje aj na toto volebné obdobie.
Návrh uznesenia č. 4/2018-2020/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči určuje:
Poslanca JUDr. Antóniu Mikulíkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta. Ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržalo sa: 0
7. bod program: Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a určenie počtu ich
členov – návrh na voľbu členov komisií
Na toto volebné obdobie navrhuje starostka obce zriadiť: Komisiu finančnú a správy majetku – 5
členov, Komisiu školstva, kultúry a športu – 6 členov, Komisiu na ochranu verejného záujmu – 3
členov.
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Obecné zastupiteľstvo v Dojči pre volebné obdobie 2018-2022 zriadilo ako svoje poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány nasledovné komisie:
Komisia na ochranu verejného záujmu: JUDr. Antónia Mikulíková, Ing. Ján Ušiak, Katarína
Čelústková /Poznámka: musia byť zastúpené všetky politické strany a komisia musí mať nepárny
počet členov/
Komisia finančná, správy majetku a hospodárstva: Ing. Katarína Horňáková, Ing. Michaela
Hlúpiková, Pavol Kondrla, JUDr. Antónia Mikulíková, Ing. Svetlana Šefčíková
Komisia školstva, kultúry a športu: Beáta Bátorová, Katarína Čelústková, Bc. Júlia Kozánková,
Mgr. Zuzana Macková, Jana Mikulová, Ing. Pavol Zich
Predsedov komisií si jednotlivé komisie zvolia na svojom prvom zasadnutí
Návrh uznesenia č. 5/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči zriaďuje komisie:
1. Komisia finančná a správy majetku v počte členov 5
2. Komisia školstva, kultúry a športu v počte členov 6
3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v počte
členov 3
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 6/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo volí členov Komisie finančnej a správy majetku:
Ing. Katarína Horňáková, Ing. Michaela Hlúpiková, Pavol Kondrla, JUDr. Antónia Mikulíková,
Ing. Svetlana Šefčíková,
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 7/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo volí členov Komisie školstva, kultúra a športu:
Beáta Bátorová, Katarína Čelústková, Bc. Júlia Kozánková, Mgr. Zuzana Macková, Jana
Mikulová, Ing. Pavol Zich,
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 8/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo volí členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v obci:
Katarína Čelústková, JUDr. Antónia Mikulíková, Ing. Ján Ušiak,
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
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8. bod programu: Informácia o spoločnostiach v zakladateľskej
pôsobnosti obce
Túto informáciu podala starostka obce a je v texte návrhu uznesenia.

a zriaďovateľskej

Návrh uznesenia č. 9/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu:
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dojč je zriadená Základná škola s materskou školou a Obec
Dojč je zakladateľom so 100% podielom spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. so sídlom Dojč 125
a s 15% podielom v spoločnosti ST Development, s.r.o., so sídlom Sabinovská 8, Bratislava
9. bod program: Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode
Dojč
V minulom volebnom období mal toto poverenie zástupca starostky obce. Tak v tomto volebnom
období navrhuje starostka svoju novú zástupkyňu pani Júliu Kozánkovú.
Návrh uznesenia č. 10/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiaceho v Matričnom obvode Dojč, zástupkyňu
starostky Bc. Júliu Kozánkovú.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
10. bod program: Poučenie o povinnosti novozvolených poslancov podať Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Poučenie
o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Podľa tohto bodu programu musia do 30 dní od zloženia sľubu podať majetkové priznanie
novozvolení poslanci aj štatutári mestských zastupiteľstiev, avšak aj primátori a starostovia. Táto
povinnosť je pre starostov obce /vždy k 31.3./.
Poslanci budú prichádzať pri výkone poslaneckého mandáte do kontaktu s osobnými údajmi, preto
sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
/GDPR/.Na najbližšom zasadnutí všetci poslanci podpíšu Poučenie .
11. Návrh na určenie platu starostky a zástupcu starostky
Plat starostov obcí vychádza zo Zákonu č. 253/1994 Z.z. a novele účinnej od 01.12.2018.
Návrh uznesenia č. 11/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo určuje:
mesačný plat starostky obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 1 bod 3
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vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 12/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo neurčuje:
plat zástupcu starostky mesačne, ale v závislosti od rozsahu zastúpenia starostky, ktorý rozsah
bude vymedzený v písomnom poverení starostky a podľa úloh, ktoré v skutočnosti vykonáva.
Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostky je starostkou potvrdený výkaz práce, ktorý
obsahuje dátum a podpis splnených úloh. Plat zástupcu za uplynulý mesiac navrhne starostka
a predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
12. Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov komisií a ďalších orgánov obce
Všetci poslanci aj členovia komisií, neposlanci, dostali e-mailovú správu k tomuto bodu program
– Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dojč, členov komisií a ďalších
osôb /Uznesenie č. 11/2014 UObZ zo dňa 12.12.2014/.
V článku 1 Rozsah platnosti sa vypúšťa c) poslancom – členom obecnej rady.
Ďalej v tomto návrhu je podrobne rozobratý plat zástupcu starostu obce, poslanecká odmena,
odmena člena komisie (20,- €), odmeňovanie za občianske obrady a slávnosti (5,- €), redakčná rada
občasníka Dojčanské noviny (do 50,- € za jedno vydanie), kronikár obce (za spracovanie ročného
kronikárskeho záznamu podľa pravidiel (50,- € za autorský hárok + uloženie fotografie s popisom
+ dokumentačné prílohy + zvukovoobrazové záznamy 0,10 € za kus).
Výplata odmien - podkladom pre výplatu budú prezenčné listiny. Tieto zásady nadobúdajú
platnosť a účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia č. 13/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zásady odmeňovania poslancov obce Dojč, členov komisií a ďalších osôb v predloženom znení.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
13. bod programu: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Plán zasadnutí na rok 2019:
17. január
14. február
14. marec
11. apríl
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16. máj
13. jún
28. august /streda/
19. september
23. október
12. december
Zasadnutia sa uskutočňujú vo štvrtok, v letných mesiacoch o 19:00 hodine a v zimných mesiacoch
o 18:00 hodine.
V utorok pred zastupiteľstvom zasadajú všetky komisie.
Návrh uznesenia č. 14/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019.
14. bod programu: Návrh rozpočtu na rok 2019
Ing. Marcela Hovančíková predniesla návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021.
Návrh bol riadne a včas zverejnený. Zapracovali sme drobné úpravy oproti zverejnenému rozpočtu.
Rozpočet sa člení na: bežný rozpočet = bežné príjmy a bežné výdavky
kapitálový rozpočet = kapitálové príjmy a kapitálové operácie
finančné operácie
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný. Rozpočet na roky 2020 až 2021 nie je
záväzný, má len orientačný charakter, ktorý sa v nasledujúcich rokoch v ukazovateľoch spresňuje.
Súčasťou zápisnice je zverejnený rozpočet aj rozpočet s drobnými úpravami prerokovanými na
obecnom zastupiteľstve.
15. bod programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2019
Odborné stanovisko k zverejnenému Návrhu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce Dojč Ing.
Dušan Frndalovics. Toto stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na
roky 2019 až 2021 a na rok 2019, ktoré boli spracované v súlade zákona o rozpočtových
pravidlách, VZN č. 5 a 6/2017. Bola dodržaná informačná povinnosť zo strany obce – obvyklým,
spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Tento
návrh bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2019 až 2021 č. MF/010302/2018-411.
Výsledok hospodárenia: Navrhovaný rozpočet obce je zostavený ako prebytkový, čím je splnená
jedna zo zákonných podmienkach o rozpočtových pravidlách. Plánovaný prebytok je vo výške
14.785,08 €. Bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový vo výške 11.505,08 €. Kapitálový
rozpočet je plánovaný vo výške 0,- €. Prebytkové sú aj finančné operácie, kde sa ráta s prebytkom
3.280,- €. Plány obce dosiahnuť prebytok rozpočtu sa hodnotia pozitívne.
Na základe tohto stanoviska a skutočností v ňom uvedených predložený návrh rozpočtu obce sa
odporúča poslancom schváliť bez výhrad.
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Návrh uznesenia č. 15/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Dojč k návrhu rozpočtu na rok 2019.
Návrh uznesenia č. 16/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
rozpočet obce Dojč na rok 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 17/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Rozpočet obce Dojč na rok 2019 bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 18/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Navýšenie rozpočtových prostriedkov na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 19/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Presun rozpočtových prostriedkov na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 20/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Návrh rozpočtu obce Dojč na roky 2020 a 2021
16. bod programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Dušan Frndalovics predkladá plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2019:
- Kontrola hospodárenia v oblasti preverenia spôsobu verejných obstarávaní a prieskum trhu,
nakladania s finančnými prostriedkami na dohody o vykonaní práce, cestovné náhrady ZŠ
s MŠ
- Kontrola realizácie „Projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“
- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018
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- Spracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
- Ostatná kontrolná činnosť na základe požiadaviek Obecného zastupiteľstva v zmysle zákona
o obecnom zriadení
- Účasť na konferencii Združenia hlavných kontrolórov SR
- Účasť na iných školeniach a vzdelávacích aktivitách
Návrh uznesenia č. 21/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč na I. polrok 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
17. bod programu: VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019
VZN bolo zverejnené obvyklým spôsobom 23.11.2018a tiež zaslané poslancom.
K tomuto VZN sa vyjadrila písomne pani Ing. Valéria Kubíková, Dojč 368. Jej pripomienky
prečítala starostka obce.
Poslankyňa Zuzana Macková hovorila o separovaní. Je potrebné vyvolať diskusiu k triedeniu. Pre
tento rok by úľava za triedenie ešte nebola schválená. Platba 20,- € je u nás minimum.
Na to nadviazala diskusiu poslankyňa Júlia Kozánková a uviedla, že platba vychádza oveľa vyššia
(27,- €) a obec nesmie doplácať na obyvateľa. Poslankyňa Beáta Bátorová povedala príklad na
svoju rodinu, že štyria platia spolu 80,- € a vyprodukujú oveľa menej odpadu ako jeden obyvateľ
z jej okolia, ktorý zaplatí len 20,- €, čo sa jej zdá nespravodlivé.
Starostka obce uviedla že sa sem musia zahrnúť ak kompostéry. K tejto problematike bude ešte
školenie pre obyvateľov. Tiež uviedla, že aj keď občania viac triedia aj tak má obec ešte stále 300
ton odpadu, za ktorý sa tiež budú zvyšovať poplatky. Do budúcnosti môže nastať zmena buď
plomba alebo čiarový kód na popolnicu. Tiež by chcela aby sa v budúcnosti vážilo auto pred
vývozom a po vývoze odpadu z dediny s čím TS Senica zatiaľ nesúhlasia.
Návrh uznesenia č. 22/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
18. bod programu: VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2019
V tomto VZN nie sú žiadne zmeny. V novom roku sa bude pripravovať nové VZN o psoch,
Poslanec Pavol Kondrla navrhol, aby sa za drobné stavby do 25 m2 platila vyššie daň. Starostka
mu odpovedala, že stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu majú rovnakú sadzbu 0,05 €/m2 a nedajú sa položkami oddeliť.
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Návrh uznesenia č. 23/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
19. bod programu: Diskusia
Starostka obce dočítala pripomienky pani Ing. Valérie Kubíkovej k VZN a jeho trvalému
umiestneniu na úradnej tabuli. Starostka odpovedala, že VZN sú zverejnené na internete, výpisy
uznesení sú v obecných novinách a zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vždy verejné. Občan
môže prísť na obecný úrad a môže si prečítať celé znenie zápisnice z obecného zastupiteľstva.
Obec dostala 8.000,- € z ktorých sa buduje chodník pri jabĺčkovej ceste, na ktorej je veľký pohyb.
Každý rok sa bude robiť časť chodníkov, prevažne v tých častiach kde sa už v blízkom čase nebude
rozkopávať terén odpovedala starostka obce a pokračovala že sa prehlbovala a zväčšila priekopa na
kolónii (prepusť od p. Vacha a p. Juralu), ktorá sa nestihla dokončiť.
Plánujú sa obnoviť priekopy na kolónii a prečistiť prepusť pri p. Cintulovi a p. Pavlíkovi – na
obecnom pozemku.
Starostka informovala, že sa zúčastnila prehliadky obecných lesov spolu s pracovníkmi Lesného
závodu Šaštín Stráže.
Ďalej sa plánuje zatrávnenie pásu a vysadenie stromov pozdĺž štátnej cesty, aby vznikla bariéra pri
pieskovej búrke.
Pán Zelenka navrhuje, aby boli zverejnené fotky poslancov a ich úseky obcí, ktoré zastupujú.
Ing. Ján Ušiak sa vzdáva ústne do zápisnice odmeny poslanca a člena komisií podľa čl. 7 bod 4 –
svoj mandát bude vykonávať bez odmeny.
Návrh uznesenia č. 24/2018-2022/UOZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Vznesené diskusné príspevky
20. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa na záver nečítali. Poslanci porozumeli v priebehu zasadnutia.
Tento bod programu sa bude vypúšťať vzhľadom k tomu, že uzneseniam sa dôkladne venuje
v každom bode programu.
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21. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 1. ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva o 20:52 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.
Budúce zasadnutie sa bude konať 17. januára 2019 o 18:00 hod.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia:
Ing. Katarína Horňáková

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

Mgr. Zuzana Macková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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