ZÁPISNICA
z 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 12. februára 2020
Zasadnutie zahájené o 18:07 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2. zmena rozpočtu Obce Dojč na rok 2020
Zmluva so ZSE na zriadenie vecného bremena – TS Otrubnica
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová
 Katarína Čelústková
 Ing. Katarína Horňáková osp.
 Pavol Kondrla
 Bc. Júlia Kozánková
 Mgr. Zuzana Macková
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Ing. Ján Ušiak osp.
 Ing. Pavol Zich
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 7 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.
Poslanci dostali podklady k rokovaniu. Pozvánka bola zverejnená 07.02.2020.
Návrh uznesenia č. 188/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči
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Hlasovanie:
Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Beátu Bátorovú, Júliu Kozánkovú a
Ľubomíru Truppovú za zapisovateľku. Návrhovú komisiu v zložení Pavol Kondrla, Antónia
Mikulíková.
Návrh uznesenia č. 189/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Beáta Bátorová,
Júlia Kozánková – overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení Pavol Kondrla, Antónia
Mikulíková.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7
proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: 2. zmena rozpočtu Obce Dojč na rok 2020
O 2. zmene rozpočtu informovala ekonómka OÚ Marcela Hovančíková. Táto zmena bola
rozobraná na pracovnej porade.
V časti Bežné príjmy zvýšenie z 79.590,00 na 81.780,00 €.
Kapitálové príjmy z 0,00 na 4.010,00 €.
Príjmy z ostatných finančných operácií z 3.300,00 na 46.196,33 €.
Rozpočtové príjmy spolu z 1.140.339,00 na 1.189.435,33 €. Navýšenie o 49.096,33 €.
V časti Bežné výdavky zvýšenie z 10.500,00 na 11.500,00 €.
Kapitálové výdavky zvýšenie z 0,00 na 42.896,33 €, z 0,00 na 500,00 €, z 0,00 na 4.700,00 €.
Rozpočtové výdavky spolu z 1.134.382.07 na 1.183.478,40 €. Navýšenie o 49.096,33 €.
Prebytok zostáva nezmenený 5.956.93 €.
Návrh uznesenia č. 190/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
2. zmenu rozpočtu na rok 2020
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 191/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Použitie rezervného fondu v sume 42.896,33 € na výstavbu Hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: Zmluva so ZSE na zriadenie vecného bremena – TS Otrubnica
Za účelom pripojenia stavby Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava „SA Dojč IBV
Otrubnica TS, VNK, NNK“ je potrebné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena uviedla
starostka obce. Kábel povedie v k. ú. Dojč cez 11 pozemkov. 10 pozemkov je zastavané plochy
a nádvoria a 1 pozemok je orná pôda.
Návrh uznesenia č. 192/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorá bude uzatvorená podľa § 151 n a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na základe zmluvy o spolupráci č.
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1713200021-ZoS zo dňa 21.03.2017 za účelom pripojenia stavby “SA Dojč IBV Otrubnica TS,
VMK, NNK” a poveruje Obecný úrad uzatvorením týchto zmlúv.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Rôzne
Starostka obce informovala prítomných, že tento bod programu má viac bodov a bude o nich
hovoriť postupne.
Zmeny na úseku zákona o pohrebníctva: Ochranné pásmo pohrebiska a Podmienky
prevádzkovania pohrebísk. Obec má možnosť ustanoviť vlastnú šírku ochranného pásma
pohrebiska. Prevádzkovateľovi pohrebiska pribudli nové povinnosti ako: povinnosť umožniť
pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod. Ďalšou povinnosťou
prevádzkovateľa je zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorou sa
preukazuje hĺbka hrobu. Na pohrebisku je zakázané pochovať iné ako ľudské pozostatky, napr.
zvierat. Ak prevádzkovateľ umožňuje ekologické pochovávanie, je povinný podmienky zapracovať
do VZN. Tiež došlo k úprave časových lehôt, do ktorých musí dôjsť k pochovaniu ľudských
pozostatkov.
Zmena ústavného zákona O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
účinné od 01.01.2020. Starostovia obcí budú oznámenia naďalej podávať príslušnej komisii
obecného zastupiteľstva zriadenej podľa ústavného zákona. Zákaz podnikania sa od 01.01.2020
vzťahuje na primátorov miest. Zverejňuje majetkové priznania do 30.04.2020. Je zmenené tlačivo
a je zverejnené na webovom sídle.
Technická inšpekcia SR informovala, že od 01.01.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 371/2019 Z.z.
o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Od 01.01.2020 uviesť do prevádzky
len detské ihrisko, ktoré absolvuje vstupnú kontrolu inšpekčným orgánom typu A musí byť naň
vydaný inšpekčný certifikát.
Navštívila nás riaditeľka Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove pani
Knezovičová a informovala sa na chránené integračné bývanie v rodinnom dome (ako forma
integrácie pre max. 5 dievčat do rodiny), ktoré sa pripravuje pri deinštitualizácii DSS v Rohove.
Združenie matrikárov SR požiadalo o finančnú alebo materiálnu pomoc pri organizovaní
Európskeho kongresu, ktorý sa bude konať 28.05.-30.05.2020 v Bratislave. Starostka položila
otázku poslancom, čo obec prispeje na túto konferenciu. Poslanci sa vyjadrili, že obec túto
konferenciu nepodporí.
Bude sa konať mimoriadna akcia, akou je Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Spolupráca
s obcami vyplýva zo zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
Výdavky obcí spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania sú uhrádzané zo štátneho
rozpočtu. Toto sčítanie je súčasťou celosvetového programu populačných domových a bytových
cenzov, uskutočnených pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.
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Zelené obce Slovenska – Stromy pre Vašu obec. Každá obec na Slovensku má možnosť získať
stromy v hodnote až do 16.500 €. V zozname drevín je 27 druhov listnáčov, 14 kríkov. Starostka
uviedla plán, kde by sa v obci mohlo vysádzať.
Pán Šimek predložil projekt na stavbu SA_Dojč IBV za školou, NNK. V zdravotnom stredisku je
skrinka, pokračuje do bývalej MŠ a po jeho pozemku na hranicu Morávek a Skalová po TS až za
Gajara. Poslankyňa Antónia Mikulíková chce vedieť ochranné pásmo elektrického káblu. Starostka
odpovedala, že pol metra na obe strany.
Návrh uznesenia č. 193/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o:
- novele zákona o pohrebníctve č. 398/2019 Z.z.,
- novele zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
- zákone č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
- zámere vybudovania chráneného integračného bývania v zmysle deinštitucionalizácie zariadenia
DSS pre deti a dospelých v Rohove,
- žiadosť Združenia matrikárok a matrikárov SR o podporu Európskeho kongresu združenia
matrikárov
- pripravovanom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021
- projekte Zelené obce Slovenska
- prekládka vedenia NNK a zriadenie vecného bremena
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
5. bod programu: Diskusia
Starostka predstavila cenové ponuky firiem na plot pri KD v dĺžke 65 metrov.
Cenové ponuky zaslali: REMU - Pusté Úľany, LUNAPLOTY – Malženice, Betónové ploty –
Stupava, Jozef Tomašovič – Dojč 459, Betonáreň Rehuš.
Starostka obce informovala o možnosti prerobiť kúpenú budovu Jednoty na Obecný úrad. Jednalo
by sa o prestavbu a prístavbu tohto objektu. Cenová ponuka na vypracovanie PD pre stavebné
povolenie a podrobnosťami realizačného projektu je z 12.150,-- € 14.580,-- €.
Poslankyňa Zuzana Macková priniesla dve cenové ponuky na výťah. Poslanci požiadali o ďalšie
cenové ponuky na PD.
Do diskusie sa prihlásil pán Gregor Masaryk s otázkou prečo chceme prerábať obecný úrad
z Jednoty. Odpovedala poslankyňa Antónia Mikulíková, že v súčasnosti nemá obec archív.
Poslanec Pavol Zich odpovedal, že to je vízia, dokiaľ nebude výzva na znižovanie energetickej
náročnosti budov.
Musí byť vypracovaná projektová dokumentácia. Aby to v budúcnosti nedopadlo ako zo starou
MŠ, kde nebola vôľa a projekt stroskotal.
Máme veľa občanov, ktorí akútne potrebujú umiestniť do zariadenia. Obec nemôže robiť sociálno posudkovú činnosť. Môže to robiť len odborne spôsobilá osoba. Obec má podpísanú zmluvu
o poskytovaní týchto služieb s Mestom Senica. Ak obec požiada o umiestnenie obyvateľa v ZpS,
DSS musí sa podieľať na platbách. Deti sa musia postarať o rodičov.
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Ďalej sa prihlásil pán Štefan Brenkus – rád by vyriešil majetko-právne vzťahy za kaplnkou. Má
obec záujem na predkupné právo? Odpovedala poslankyňa Antónia Mikulíková obec si uplatní
predkupné právo, má svoj majetok zveľaďovať. Pozemky predávame napr. pod TS, vymenili sme
pánovi Chodúrovi a získali sme parkovisko za KD. Pozemok za kaplnkou by sa mohol zameniť za
lesný pozemok za cestou.
Poslankyňa Antónia Mikulíková ďalej uviedla, že predajca porušil zákon a obec nechce ísť do
súdnych sporov. Dostalo sa to cez pozemkové úpravy.
Ak sa pozemky nachádzajú v intraviláne sú pre obec strategickejšie.
Zelená plocha bola naplánovaná.
Územný plán sa prehodnocuje každých päť rokov. Bol zverejnený pri zmenách a doplnkoch v roku
2017.
Starostka obce uviedla, že ÚP nerieši individuálne požiadavky a potreby obyvateľov. Taktiež
rokovanie ObZ nie je určené na verejné prerokovanie individuálnych požiadaviek obyvateľov. Váš
diskusný príspevok bude zachytený v zápisnici z rokovania ObZ. Dnes Vám nedáme žiadne
stanovisko. Dajte nám termíny a varianty a dohodneme sa na stretnutí.
Poslankyňa Júlia Kozánková uviedla, že pri Brenkusoch nepredá obec pôdu (SPF neponúkol obci
odkúpenie pozemku).
Poslankyňa Antónia Mikulíková uviedla, že potrebujeme pozemky aj na cesty a musíme mať aj
územné rezervy.
Pán Gregor Masaryk sa informoval na poľné cesty. Odpovedala starostka obce – na scelených
pozemkoch sa v budúcnosti musia obnoviť poľné cesty pre vlastníkov. (za tie sa neplatí)
Informácia starostky obce o jej činnosti od 17.01.2020 do 12.02.2020
Správa o činnosti starostky od 17.01. do 12.02.2020:
- územné konania – optický kábel Kuklov – Dojč
- stavebné konania – Martin Polák, Dalibor Cintula, Šimek – pozemky,
- statika HZ Ing. Mrázek
- TS Otrubnica – Ing. Kusá , GP Kondrla, Duffala
- obhliadka priestorov budovy pri KD
- zariaďovanie a úpravy v ambulancii všeobecného lekára, komunikácia s MUDr. Steinerovou,
zmluvy + obvod VUC, kontrola ambulancie ZP, RUVZ,
- obecný ples – tombola – jedlo - ...
- dopĺňanie žiadostí – MAS Záhorie chodník, kanalizácia – veľká
- kontrola detských ihrísk
- JUDr. Machová – VOS
- TS Senica – váženie, triedený zber
- školenie k parlamentným voľbám 2020
Návrh uznesenia č.194/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu starostky o jej činnosti v období od 17.01.2020 do 12.02.2020
6. bod programu: Uznesenia
Na záver sa uznesenia nečítali. Prítomní poslanci textom porozumeli počas prejednávania
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príslušného bodu programu.
7. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 14. zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 19:39 hod. Budúce ObZ je plánované na 18.03.2020 o 18:00 hod., kultúrna
komisia sa stretne 24.02.2020. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

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

Overovatelia:
Beáta Bátorová

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

Júlia Kozánková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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