ZÁPISNICA
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 19. júna 2019
Zasadnutie zahájené o 19:03 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Záverečný účet obce
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Návrh 6. zmeny rozpočtu na rok 2019
Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2016 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
Návrh VZN Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč
Návrh cenníka spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dojč
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2016 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
Informácia o realizácii investičných akcií v obci (cesty a výtlky, chodník v Otrubnici, rekonštrukcia
KD, výstavba HZ, budovanie kolumbária na cintoríne)
Rôzne: - žiadosť Štefana Brenkusa – zámena pozemku
- žiadosť Jánu Koprlu o odkúpenie obecnej parcely vo dvore RD
- Dotácia pre Dojč – OPS, s.r.o. na nákup auta ako náhrada Felíciu
Informácia o činnosti starostky
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová
 Katarína Čelústková - ospravedlnená
 Ing. Katarína Horňáková
 Pavol Kondrla - ospravedlnený
 Bc. Júlia Kozánková
 Mgr. Zuzana Macková
 JUDr. Antónia Mikulíková
 Ing. Ján Ušiak
 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
a voľba návrhovej komisie
Starostka obce privítala všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva a oboznámila
s programom rokovania, ktorý bol zverejnený a zaslaný poslancom v sobotu 15.06.2019.
Návrh uznesenia č. 81/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
program 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Jána Ušiaka a Antóniu Mikulíkovú a Ľubomíru
Truppovú za zapisovateľku zápisnice. Návrhovú komisiu v zložení Beata Bátorová a Zuzana Macková.
Návrh uznesenia č. 82/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Ľubomíra Truppová – zapisovateľka, Ján Ušiak a Antónia
Mikulíková – overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení: Beata Bátorová a Zuzana Macková.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Záverečný účet obce
Záverečný účet obce bol zverejnený na výveskách a prerokovaný v utorok na zasadnutí komisií pred
zasadnutím ObZ.
Informáciu prítomným podala Marcela Hovančíková.
Návrh uznesenia č. 83/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu audítora za rok 2018.
3. bod programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Hlavný kontrolór podal svoje odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce a odporučil ho schváliť bez
výhrad.
Návrh uznesenia č. 84/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra a odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018.
Návrh uznesenia č. 85/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Návrh 6. Zmeny rozpočtu na rok 2019
Táto zmenu rozpočtu bola prerokovaná v utorok na zasadnutí komisií pred ObZ. O úprave informovala
ekonómka Marcela Hovančíková. Zmena rozpočtu tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Rozpočtované príjmy sa zvyšujú o čiastku 5.749,- € presun prostriedkov z rezervného fondu. Rozpočtované
príjmy spolu 1.253.001,- €.
Bežné a kapitálové výdavky sa zvyšujú: výkonné a zákonodarné orgány o 700,- €, zdravotníctvo inde
neklasifikované o 1.600,-- €, bežné výdavky o 1.000,- €, bývanie o 500,- €, cestná doprava o 5.549,- €,

zdravotníctvo stavebné úpravy o 1.400,- €, náboženstvo a iné spoločenské služby o 200,- €. Rozpočtové
výdavky spolu 1.221.560,16 €.
Návrh uznesenia č. 86/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 56.610,26 € a následné
použitie na investičné akcie v obci.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 87/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Použitie rezervného fondu v celkovej sume 52.424,- € na rekonštrukciu chodníka v obci a výstavbu urnovej
steny v celkovej cene 13.700,-- €.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: Katarína Horňáková
Návrh uznesenia č. 88/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
6. zmenu rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: Katarína Horňáková
5. bod programu: Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Hlavný kontrolór podal správu z vykonanej následnej kontroly od 29.11.2018 do 19.6.2019 v ZŠ s MŠ Dojč.
Konštatoval, že kontrola neslúži na potrestanie chýb ale na ich predchádzanie .
Návrh uznesenia č. 89/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly.
6. bod programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2019
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 predstavil hlavný kontrolór. Na príkaz ObZ a starostky obce sa
dopĺňa kontrola vedenia obecnej kroniky podľa zákona.
Návrh uznesenia č. 90/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč na II. polrok 2019 s doplnením kontroly vedenia
obecnej kroniky – aktuálnosť a súlad s § 4 ods. 3 písm. s) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
7. bod programu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starostka obce vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra v súlade so zákonom. Prítomných podrobne o tejto voľbe
informovala.
Návrh uznesenia č. 91/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči vyhlasuje:
Voľbu hlavného kontrolóra Obce Dojč, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dojč
dňa 22.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:

1. V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Dojč v rozsahu 1/5 (jednej pätiny
úväzku týždenného pracovného času a deň nástupu hlavného kontrolóra do práce 16.09.2019
2. V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra podľa ustanovenia § 18c ods. 1 písm. c) zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 1,54 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve mesačne v závislosti od dĺžky pracovného času hlavného
kontrolóra
3. Náležitosti prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra Obce Dojč podľa ustanovenia § 18a ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje – telefón, e-mail)
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- profesijný štruktúrovaný životopis
- súhlas so zverejnením a spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dojč.
4. Termín a miesto na doručenie prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra tak, že kandidát na
funkciu hlavného kontrolóra musí doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do
30.07.2019 do 11,00 h v zalepenej obálke na adresu:
Obec Dojč, Dojč 125, 906 02 Dojč
Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
5. Volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra Obce Dojč s počtom 3 členov v zložení: JUDr. Antónia
Mikulíková, Bc. Júlia Kozánková, Ing. Ján Ušiak, ktorá bude dozerať na splnenie podmienok a otvárať
obálky. Voľbu hlavného kontrolóra vykonajú všetci poslanci Obecného zastupiteľstva.
6. Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra v Obci Dojč bude zverejnené na úradnej tabuli Obce Dojč a na
webovom sídle Obce Dojč www.dojc.sk a v Dojčanských novinách 2/2019
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod programu: Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2016 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
Starostka obce informovala o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč.
Táto dotácia je viazaná na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zákon pre predškolákov platí od 01.01.2019 a pre
žiakov od 01.09.2019. Výška dotácie zo štátu je 1,20 €. Naša ZŠ s MS bude patriť do pásma 2 (sú 3 pásma).
Réžia na mesiac pre žiaka bude 5 € a pre dospelého 10 €. V Smernici o odhlasovaní žiakov bude stanovená
kaucia 20 €, ak klesne na 5 € tak vedúca ŠJ vyzve na platbu ďalšej kaucie. Vyúčtovanie stravy bude do 20.
júla.
Návrh uznesenia č. 92/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Dodatok č. 3/2019 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 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.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

9. bod programu: Návrh VZN Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
O zmenách v Prevádzkovom poriadku hovorila starostka obce. Na multifunkčné ihrisko sa nesmie vstupovať
v kopačkách a tretrách. Spoplatnenie ihriska je 1 € na hodinu pre deti do 18 rokov. Pre dospelých je poplatok
8 € na hodinu.
Návrh uznesenia č. 93/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
10. bod programu: Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč
Starostka obce uviedla, že podľa čl. 6 sa dotácie nebudú poskytovať automaticky. Podávať sa budú do 30.11.
s čestným vyhlásením o bezúhonnosti. Tiež sú menia články 4, 8, 10. Ak je podujatie v decembri musí byť
zúčtované do 30.12.
Pôvodné VZN č. 4/2015 sa bude rušiť.
Návrh uznesenia č. 94/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
11. bod programu: Návrh cenníka spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Dojč
Za ročnú činnosť OPS sa ceny vyšpecifikovali a je ich treba aktualizovať povedala starostka obce.
Návrh uznesenia č. 95/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zmenu cenníka spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. od 01.07.2019 nasledovne:
Cenník služieb Dojč - OPS s.r.o.
1. Traktor TUBER
Traktor v činnosti s obsluhou

Jednotková cena
/ obyvateľ s
Jednotka
trvalým pobytom
v obci Dojč
km
1,17 €
1/2 hod 8,33 €

Presun – dopravné
Kosenie / mulčovanie
Kosenie zaburineného pozemku
+50%
1/2 hod
Štiepkovanie
1/2 hod
Nakládka / vykládka
1/2 hod
Zimná údržba
1/2 hod
Iné
Pristavenie vlečky (+ náklady
na dopravu)
deň
2. Pracovníci OPS - ponuka služieb
Kosenie / mulčovanie (kosačka,
krovinorez) - bez likvidácie a
odvozu odpadu
m2

Jednotková cena
Cena s / bez trvalého
DPH
pobytu v obci
Dojč
1,40 €
1,35 €
10,00 €
9,58 €

Cena
DPH
1,61 €
11,50 €

12,50 €

15,00 €

14,38 €

17,25 €

10,83 €
3,33 €
16,67 €

13,00 €
4,00 €
20,00 €

12,45 €
3,83 €
19,17 €

14,95 €
4,60 €
23,00 €

2,50 €

3,00 €

2,88 €

3,45 €

0,08 €

0,10 €

0,09 €
0,11 €

s

Kosenie zaburineného pozemku
+50%
Likvidácia (zhrabanie) a odvoz
odpadu z kosenia (+ dopravné +
nakládka + vykládka)
Pílenie motorovou pílou
Rôzne tu nemenované práce cena dohodou

m2

m2
1/2 hod

0,12 €

0,14 €

0,14 €

0,04 €

0,05 €

0,05 €

8,33 €

10,00 €

9,58 €

0,17 €
0,06 €
11,50 €

1/2 hod

Cena za km sa uplatňuje za každý km ubehnutý s nákladom i bez nákladu, od výjazdu vozidla z
obvyklého stanovišťa (sídlo strediska), podľa objednávky.
Cena za dobu prevádzky - 1/2 hod - sa uplatňujú za každých začatých 30 minút výkonu. Uvedené ceny sa
použijú aj v prípade prestoja dopravného prostriedku nezavinenom spoločnosťou.
Hlasovanie:
Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

12. bod programu: Návrh cenníka poplatkov za poskytnutie KD, jeho vybavenia a ďalších služieb,
ktoré poskytuje obec
Starostka obce informovala, že je potrebné schváliť nový cenník poplatkov a služieb, ktoré poskytuje obec.
Návrh uznesenia č. 96/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Cenník poplatkov od 01.07.2019 za poskytnutie kultúrneho domu, jeho vybavenia a ďalších služieb
nasledovne:
1. Prenájom priestorov KD a ostatných priestorov v majetku obce
Jednotková cena /
Jednotková
pre PO a FO
cena
/
podnikateľov;
Dĺžka
Položka
obyvateľ
osoby
bez prenájmu
Dojča
trvalého pobytu v
obci Dojč
1. Prenájom priestorov KD */**
Ziskové akcie - predaj, tanečná zábava, diskotéka
80,00 €
100,00 €
1-2 dni
Svadby, oslavy
50,00 €
70,00 €
1-2 dni
Kar
10,00 €
20,00 €
1 deň
Zábezpeka - kaucia za priestory KD
50,00 €
na akciu
2. Prenájom priestorov zasadačky OcÚ
5,00 €
10,00 €
1 deň
3. Nájom za predajné miesto
2,50 €
5,00 €
1 hod
* Prenájom priestorov KD a ostatných priestorov v majetku obce pre občianske združenia a
spoločenské organizácie v obci Dojč je bezplatný iba v prípade, ak sa na akcii nevyberá
jednotné vstupné. V prípade ziskovej akcie platí výška prenájmu všetkých priestorov v majetku
obce tak, ako pre obyvateľov obce.
** K cene nájmu sa účtujú spotrebované energie.
*** v prípade usporiadania akcie s charitatívnym účelom bude KD poskytnutý bezodplatne
2. Zapožičanie inventáru
Jednotková cena /
Jednotková
pre PO a FO
cena
/
Dĺžka
Položka
Jednotka
podnikateľov;
obyvateľ
prenájmu
osoby
bez
Dojča
trvalého pobytu v

obci Dojč
Návleky na stoličky
Obrusy
Výzdoba malá
Výzdoba veľká
Fotostena
Taniere, poháre, džbány (sada pre 10 ľudí)
Banketový stolík
Zábezpeka - kaucia na vybavenie
Predajný stánok
Predajný stánok
Rozkladací nožnicový stan
Rozkladací nožnicový stan
Prívesný vozík
3. Ostatné poplatky

Ks
Ks
sada (1 stôl)
sada (1 stôl)
Ks
sada (10 ľudí)
Ks

Položka

Jednotka

Ks
Ks
Ks
Ks
Ks

2,00 €
2,20 €
0,50 €
1,00 €
10,00 €
10,00 €
3,00 €
50,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
5,00 €

2,20 €
2,40 €
0,60 €
1,20 €
12,00 €
12,00 €
5,00 €
50,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €
5,00 €

na akciu
na akciu
na akciu
na akciu
na akciu
na akciu
na akciu
na akciu
1 deň
2-3 dni
1 deň
2-3 dni
1 deň

Jednotková cena

Hláška v miestnom rozhlase *
Vystavenie potvrdenia na vlastnú žiadosť
Miestne šetrenie pri susedských sporoch

1 hlásenie
3,00 €
1 potvrdenie
2,00 €
1. šetrenie
5,00 €
opakované
Miestne šetrenie pri susedských sporoch
10,00 €
šetrenie
Poplatok za miestne šetrenie platí navrhovateľ / sťažovateľ.
* Oznamy týkajúce sa služieb verejnosti nie sú spoplatnené.
**Oznamy podnikateľských subjektov sú spoplatnené, aj keď sa týkajú služieb verejnosti.
***Občianske združenia a spoločenské organizácie so sídlom v Dojči majú hlášku nespoplatnenú.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
13. bod programu: Informácia o realizácii investičných akcií v obci (cesty a výtlky, chodník
v Otrubnici, rekonštrukcia KD, výstavba HZ, budovanie kolumbária na cintoríne)
Starostka obce podala prítomným podrobné informácie k všetkým investičným akciám v obci.
Výstavba Hasičskej zbrojnice a 5% spolufinancovanie obce Dojč.
ZSE potrebuje odkúpiť 39 m2 pozemku pod trafostanicu Otrubnica. Jedná sa o štvrtú trafostanicu, čo sa
buduje za posledných 5 rokov.
Oprava výtlkov bola vysúťažená 01.04.2019 a 23.05.2019 nám oznámil pán Rudavský že nedá zábezpeku ani
záruku na prácu. Pán Jurák poslal dnes cenovú ponuku na výtlky.
Rekonštrukciu KD vyhral pán Leška firma Aproreal. V KD sa vyduli parkety, ktoré sa vyrezali v šírke 8 cm.
Do dvoch dní sa výrez zmenšil na 4 cm.
Na urnovej stene sa pracuje. V súčasnosti sa prekladá elektrický kábel o 0,5 metra.
Návrh uznesenia č. 97/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči:
a) súhlasí so zapojením sa do Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
výstavbu budovy hasičskej zbrojnice - zmena vo výške 30 000 €
b) schvaľuje 5% výšku spolufinancovania na projekte v minimálnej výške 1 500 € (slovom: jedentisíc päťsto
eur)
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 98/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Z.z. § 9a ods. 8 písm. e) na
vybudovanie inžinierskej stavby „SA, Dojč-IBV Otrubnica VNK, TS, NNK“ o výmere 39 m2 na parc. čísle
11769/3, odčlenenej GP č. 84/2018, vypracovaným Pavlom Kondrlom, dňa 26.10.2018, úradne overeným
Ing. Tomášom Blanárikom, dňa 28.11.2018 pod č. 888/2018, ktorá bude slúžiť všetkým občanom
k budovaniu elektrických rozvodov v RD a pre posilnenie elektrickej infraštruktúry pre novú výstavbu v tejto
lokalite za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 100,00 €, slovom: jednosto eur, v zmysle Zmluvy o spolupráci
Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa:0
14. bod programu: Rôzne
- žiadosť Štefana Brenkusa – zámena pozemku
- žiadosť Jánu Koprlu o odkúpenie obecnej parcely vo dvore RD
- dotácia pre Dojč – OPS, s.r.o. na nákup auta ako náhrada Felíciu
Prerokovali sa podané žiadosti od občanov pána Brenkusa a pána Koprlu., dotácia na nákup auta za
dosluhujúcu Felíciu. Starostka informovala o účtovaní energií na m2 za ½ roka pre všeobecného lekára,
zubárku a lekáreň. Od roku 2009 platia rovnako bez úpravy sumy o infláciu.
Teraz sa jedná aj o kaderníctvo, ktoré bolo prebudované zo súkromnej miestnosti všeobecného lekára.
Návrh uznesenia č. 99/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči ako valné zhromaždenie rozhodlo o:
navýšení vlastného imania v spoločnosti Dojč – OPS, s.r.o. o 31 000 €, slovom tridsaťjeden tisíc eur, formou
kapitalizácie vkladu jediného spoločníka.
Peňažný vklad - dotácia bola poskytnutá v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia č.
116/2017/UObZ z 14.12.2017.Vklad bude preučtovaný z účtu ostatné záväzky voči spoločníkom 365 na účet
ostatné kapitálové fondy.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 1 – Katarína Horňáková
Návrh uznesenia č. 100/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Výšku komerčného nájmu v priestoroch zdravotného strediska 4 €/m2/mesiac a poplatok za energie 60
€/mesiac.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
15. bod program: Informácia o činnosti starostky od 17.05.2019 do 19.06.2019
- Zasadnutie Mikroregiónu Šaštínsko a príprava osláv mikroregiónu - 9.6.
- Kolaudácia TS pri Adamkovičoch, RD Koutný,
- Stavebné konanie ST Investment
- LOMTEC – elektronické služby obyvateľstvu
- Nakladanie s majetkom obce školenie Briestenský
- Prieskumy trhu – kolumbárium, KD,
- Stretnutie s prezidentom A. Kiskom v Trnave 21.5.
- Snem ZMOS
- Rokovania s TS Senica - vrecia, vývoz
- Stretnutie po 50. rokoch od skončenia ZŠ
- Voľby do EU

-

Pracovné stretnutie starostov v Tatrách – Dr. Sotolář, zmeny vo financovaní škôl, strava „zadarmo“,
príprava VZN a smernice
Stretnutie Galileo – nový web dizajn 600 € + DP
Stretnutie ZO JDS
Riešenie problému p. Hrubšová Anna + Tonka
CO „Jeseter“ Šúrovce
Seminár EIA SEIA v BA
PD hasičáreň – zmena – Bobeková, Bederková
Cesty p. Jurák, Melega radar
Dr. Tejral – ambulancia všeobecného lekára v Dojči
Osvetlenie – výmena poškodených výložníkov – p. Kysela
TS Otrubnica - ZSE Duffala, Povodie Moravy a Dolinský potok – Farkaš
Krízový štáb – komáre + monitoring
Okresný súd Dr. Horňáková
Žiadosť na dotáciu na hasičáreň
Školský turnaj vo futbale, poháre
Kosenie a čistenie obce, potoka, cinotrína

Návrh uznesenia č. 101/2018-2020/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
žiadosť Štefana Brenkusa a manželky Ingrid, Štefanov 272 o zámenu pozemkov
žiadosť Jána Koprlu s manželkou Zuzanou, Dojč 56 o odkúpenie časti obecnej parcely č. 452/1, ktorá
zasahuje do užívaného pozemku rodinného domu parc. č. 443/1, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie. Po predložení zamerania (geometrického plánu) bude Obecné zastupiteľstvo v Dojči
rozhodovať o predaji časti pozemku.
informáciu o realizácii investičných akcií v obci – výtlky a cesty, chodník, rekonštrukcia KD +
parkety, výstavba HZ, budovanie kolumbária
správu o činnosti starostky v období od 16.5.2019 do 19.6.2019
16. bod programu: Diskusia
V diskusii sa prihlásil poslanec Ján Ušiak a informoval sa na zverejňovanie na tabuli od občana MUDr.
Kubíka a na výtlky. Odpovedala starostka na zverejňovanie informácií na úradnej tabuli a výtlky sa budú
opravovať podľa množstva finančných prostriedkov.
Poslankyňa Júlia Kozánková informovala o nočnej hasičskej súťaži, ktorá sa bude schvaľovať na budúcom
obecnom zastupiteľstve.
Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval o futbalovom turnaji . Poďakoval pani Bátorovej a ZRPŠ za spoluprácu
a pomoc. Tiež pánovi Blatnickému a pani Dankovej.
Pán Gregor Masaryk informoval o tom, že na hádzanárskom ihrisku je plno rozbitého skla, za Kujovskou
veľa odpadu, chodník na jabĺčkovej ceste by sa mal označiť žltou farbou a vyzvať na kosenie by sa mali aj
pán Pacalaj a pani Časová.
Pani Anna Zemanová navrhla sankcionovať a napomínať občanov, ktorí nosia trávu do popolníc.
Poslankyňa Antónia Mikulíková poznamenala, ak niekoho pristihnete treba napomenúť a sťažovať sa.
Starostka informovala, že v piatok sa čistila priekopa pri kaplnke a pani Oceláková vypustila do nej žumpu.
Starostka odpovedala na všetky diskusné podnety.
Počas celého rokovania sa čakalo na osobnú účasť pána Tibora Wirtha, ktorý sa nedostavil.
17. bod programu: Uznesenia
Na záver sa uznesenia nečítali. Prítomní poslancom textom porozumeli počas prejednávania príslušného bodu
programu.
18. bod programu: Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 21:56 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.
Budúce mimoriadne zasadnutie sa bude konať v stredu 26.06. 2019 o 19:00 hod.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová
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Overovatelia:
Ján Ušiak

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

Antónia Mikulíková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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

