ZÁPISNICA
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa koná dňa 20.01.2022
Zasadnutie zahájené o 18:03 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Zloženie sľubu poslanca náhradníka obecného zastupiteľstva
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022
Generálny pardon na bezplatné užívanie obecných pozemkov
Žiadosti o odkúpenie pozemkov obce
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: Beata Bátorová
Pavol Kondrla
Ing. Katarína Horňáková
Ing. Pavol Zich
Mgr. Zuzana Macková
Prítomných: 5 poslancov
Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní: JUDr. Antónia Mikulíková, Katarína Čelústková, Bc. Júlia Kozánková
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč. Starostka konštatuje, že zastupiteľstvo je uznášateľné. Zároveň
predkladá návrh programu 26. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva doplnený o bod správa
hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2021 za bod. 6 pred žiadosti.
príchod poslankyne Kataríny Čelústkovej o 18:04 hod.
prítomných: 6 poslancov
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Návrh uznesenia č. 391/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči s doplnením: správa hlavného kontrolóra
o vykonaných kontrolách za bod 6.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka navrhuje zapisovateľku p. Klaudiu Habovú a overovateľov zápisnice p. Beátu Bátorovú a Pala
Kondrlu a návrhovú komisiu p. Katarína Čelústková a Ing. Pavol Zich.
Návrh uznesenia č. 392/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, Beáta Bátorová, Pavol Kondrla
– overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení Katarína Čelústková, Ing. Pavol Zich.
Hlasovanie:
prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: Zloženie sľubu poslanca náhradníka obecného zastupiteľstva
Starostka konštatuje, že v decembri informovala zastupiteľstvo, že Ing. Ušiak sa vzdal mandátu. Pani
Marcela Pavlíková bola prizvaná na zastupiteľstvo, aby mohla vykonávať poslanecký mandát musí zložiť
sľub poslanca a zároveň žiada p. Pavlíkovú o prečítanie poslaneckého sľubu. Pani Pavlíková číta sľub
a zároveň ho podpísala. Starostka ju víta ako poslankyňu.
Prítomných poslancov: 7
Návrh uznesenia č. 393/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči konštatuje, že
prvá náhradníčka vo voľbách 2018 za poslanca obecného zastupiteľstva Marcela Pavlíková, zložila
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
4. bod programu: Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti
na sociálnu službu
Starostka konštatuje, že zmluva o vykonaní posudkovej činnosti bola podpísaná s Mestom Senica, musí
byť na to osoba spôsobilá. Starostka nemá odbornú spôsobilosť na vydávanie týchto posudkov. V dodatku
č. 1 sú zohľadnené zvýšené náklady na výkon sociálno-posudkovej činnosti - menia sa sadzby (posudky,
mzdy, režijné náklady, kilometre, amortizácia) jeden posudok od lekára 13,28 €, mzda sociálneho
pracovníka 28,80 €, režijné náklady 5 € (kancelárske potreby, poštovné, telefón, parkovné v nemocnici...),
kilometre 1,2 €/l benzínu, amortizácia vozidla 3,66 €, celkovo 53,15 € a keď robia návštevu tak 6,80 €. Je
to pre ľudí, ktorí potrebujú zariadenie pre seniorov alebo inú sociálnu službu. Poslanci mali tieto podklady
zaslané e-mailom.
Návrh uznesenia č. 394/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu.
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Poslankyňa Horňáková má otázku komu boli robené posudky? Starostka odpovedá, že p. Mrázovej,
Mrázovi, Novotníčkovi, Plaštiakovej.
5. bod programu: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022
Starostka hovorí, že do konca novembra 2021 prišli žiadosti o dotáciu od TJ Dojč, DHS Dojč, ZO JDS
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Dojč a od rímskokatolíckej cirkvi Dojč. Telovýchovná jednota Dojč žiada o sumu 2.655 € na jarnú
a jesennú súťaž, náklady tvoria poplatky za rozhodcov, delegátov, priestupky, hosťovanie, registrácia,
pranie dresov, dezinfekcie, chladivé spreje. Dobrovoľný hasičský zbor Dojč žiada o sumu 700 € na súťaž
o pohár starostky obce, športovú a záchrannú činnosť, náklady tvoria časomiera, hudobná produkcia,
dezinfekčné a hygienické prostriedky, označenie zásahových a športových oblečení. ZO JDS Dojč žiada
o sumu 450 € na ubytovanie do Tatier, vstupenky do aquaparku a na vecné ceny k športovým hrám.
Rímskokatolícka cirkev Dojč žiada o sumu 4000 € na dokončenie oplotenia kostola a reštaurovanie
pamätného pomníka padlých v 1.sv. vojne. Podklady tiež boli zaslané poslancom mailom. Poslanec Zich
hovorí, že žiadosť od DHZ ostáva len on už nie je predseda. Nový predseda je teraz Patrik Veselý,
podpredseda Peter Juráš a tajomník Stanislav Kozánek.
Návrh uznesenia č. 395/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2022 nasledovne:
TJ Dojč – vo výške 2.655,00 €, účel použitia na Súťažný ročníka 2021/22 a na súťažného ročníka
2022/23, žiadosť o dotáciu zaevidovaná 25.11.2021, odojc2736/2021,
DHZ Dojč – vo výške 700,00 €, Nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce Dojči, športová, zásahová
a záchranná činnosť DHZ, žiadosť o dotáciu zaevidovaná 24.11.2021, odojc2722/2021,
JDS Dojč – vo výške 450,00 €, Tatry – ľadové sochy, aquapark – Dunajská Streda, športové hry, žiadosť
o dotáciu zaevidovaná 24.11.2021, odojc2726/2021,
Rímskokatolícka cirkev Dojč– vo výške 4.000 €, účel použitia materiál na dokončenie oplotenia kostola
a reštaurovanie pamätníka pomníka padlých v 1. sv. vojne , žiadosť o dotáciu zaevidovaná 23.11.2021,
odojc2719/2021
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: Generálny pardon na bezplatné užívanie obecných pozemkov
Na základe žiadostí od obyvateľov o odkúpenie pozemkov bolo zistené, že niektoré pozemky vo
vlastníctve obce užívajú bez nájomnej zmluvy. Dlhodobo nepatria pozemky vlastníkom. Starostka
navrhuje, aby sa zaviedol generálny pardon do 31.7.2022 a zároveň od tohto dátumu do 31.12.2022 si
môžu požiadať o odkúpenie pozemku. Sú povinní uzatvoriť kúpnu zmluva 10 €/m2. Po tomto dátume
bude možné odpredať pozemok vo vlastníctve obce (v zmysle Zásad nakladania s majetkom obce) už len
na základe znaleckého posudku a cena môže byť už vyššia. Objavili sa tieto pozemky, keď p. Šimek začal
robiť IBV. MUDr. Steinerová chcela odkúpiť, kedysi tam viedla obecná cesta, momentálne to majú ľudia
prihrazdené ako svoje pozemky. Poslankyňa Macková hovorí, že poslankyňa Mikulíková prešla celú obec,
a teda, či sa tam dajú aj predzáhradky. Každá žiadosť sa bude posudzovať samostatne, prechádzať analýze
s komentárom, ale predzáhradiek by sa to týkať nemalo.
Návrh uznesenia č. 396/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
so zavedením generálneho pardonu na doterajšie bezplatne užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Dojč.
Užívateľ si môže podať žiadosť o odkúpenie pozemku do 31.7.2022. Obecné zastupiteľstvo posúdi
oprávnenosť žiadosti na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Podmienky generálneho pardonu:
1. dlhodobo oplotené pozemku pri rodinných domoch, pozemky priamo pod domami, hospodárskymi
budovami
2. cena za 10 €/1m2
3. kúpnopredajná zmluva musí byť uzatvorená do 31.12.2022
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
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Doplnený bod programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč za rok 2021
Hlavný kontrolór predkladá správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. Bola vykonaná iba jedna kontrola
vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou Covid-19. Od 7.9. 2021 do 19.10.2021 hlavný kontrolór
kontroloval zverejňovanie povinných informácií na webovom sídle obce. Bol porušený §5b ods. 1 písm.
a) zákona č. 211/2000 Z.z., neboli zverejnené objednávky.
7. bod programu: Žiadosti od odkúpenie pozemkov obce
Starostka sa ospravedlňuje p. Pavlíkovi, že nebola jeho žiadosť prerokovaná na minulom zastupiteľstve.
Pán Jozef Pavlík si podal žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 8391 o výmere 18091m2 vo vlastníctve
obce na vybudovanie ovocného sadu. Je to pozemok za hlavnou cestou, ako sa ide ku krížu. Tento
pozemok podľa územného plánu je územnou rezervou na cintorín, ale toto územie je v zmysle
povodňových máp povodňovým územím. Konštatuje, že po komunikácii s poslancami a v zmysle Zásad
s nakladaním s majetkom obce, sa obec nemá zbavovať svojich pozemkov, preto by prichádzal do úvahy
dlhodobý prenájom. Otázka na p. Pavlíka či by nemal záujem o dlhodobý prenájom na cca 20 rokov. Na
pozemkovom úrade nemajú s tým problém, ak je to orná pôda. Zo strany obce by to bolo iba o prenájme.
Pán Pavlík sa vyjadruje, že nemá záujem o nájom, nakoľko je to nákladná investícia (sadenice, závlahy
atď.) Ešte padol postreh od p. starostky či nevlastní v takom rozsahu pozemok, že by prišlo k zámene. Ak
áno, má dať návrh. Pán Pavlík sa pýta ešte ohľadom otcovho pozemku. Zamieňa s Agro Bistavou, len je
tam problém, že cesta predeľuje tieto dva pozemky. Či by sa cesta nedala posunúť na kraj pozemku.
Starostka konštatuje, že pozemkové úpravy znamenajú, že každý majiteľ pozemku musí mať prístup
k svojmu pozemku. Obec s týmito pozemkami nemôže nijako narábať.
Návrh uznesenia č. 397/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči nesúhlasí:
s odpredajom parc. č. 8391 o výmere 18 091 m2 zapísanom na LV 4700 vo vlastníctve Obce Dojč.
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka informuje, že pozemok u Šimka, ktorý sa riešil v decembri, je tam chybná parcela. Medzitým si
dal žiadosť Štefan Müller o odkúpenie priľahlého pozemku. Je zameraný nový geometrický plán.
Komunikovali s p. Šimkom, došlo by k zámene cesty a navýšenie o 91m2. Najprv sa musí uznesenie
zrušiť. Starostka konštatuje, že či Obec bude Šimkovi platiť za chodník a cestu alebo on predá scelený
pozemok, potom pre obec je výhodnejšia zámena. My máme za to cestu aj chodník vybudovaný.
Podstatným faktom je, že ide o časť, kde rastú stromy – jasene a táto časť pozemku je pre obec
nepotrebná. Poslankyňa sa pýta, prečo sa mu tá parcela navýši, odpoveď, aby mal zarovnaný štvorcový
pozemok. Ak poslanci súhlasíte, najprv sa musí zrušiť uznesenie z decembra.
Návrh uznesenia č. 398/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči ruší:
Uznesenie č. 384/2018-2022/UObZ z 8.12.2021
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 399/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zámenu pozemkov odčlenených Geometrickým plánom vypracovaným Vladimírom Čechom č. 134/2021
na oddelenie pozemku a to novoutvorenej parcely č. 329/5 o výmere 241 m2, vytvorenej z časti parcely č.
329/1 diel 1 o výmere 193 m2 a z časti parcely č. 404/2 diel 2 o výmere 48 m2 vo vlastníctve obce Dojč
do vlastníctva spoločnosti SUNLINE, s.r.o., za vybudovanú stavbu - miestna komunikácia s chodníkom
spoločnosťou SUNLINE, s.r.o. na pozemku vo vlastníctve obce na parc. č.404/2 a na novoutvorenej
parcele č. 329/4.
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Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Na obec prišla žiadosť od p. Faltýnka o povolenie účinkovať na hody v roku 2022. Starostka konštatuje,
že je to tradičné tak by sa im to schválilo a budú už za kultúrnym domom.
Návrh uznesenia č. 400/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S účinkovaním TZČ Lunaparku Antona Faltýnka, bytom Jesenského 1236, Šaštín Stráže na hody v roku
2022.
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Ďalšia žiadosť od p. Peričku ml. o zmenu výšky plotu z priečelia domu z 1,5 m na 2m kvôli krádežiam,
silným nárazom vetra. Stavia za Otrubnicou rodinný dom. V zákone nie je nikde riešené oplotenie, v roku
2015 sa dohodlo, že oplotenie z priečelia bude vo výške 1,5m a bočné oplotenie do 2m. Starostka
nesúhlasí s oplotením z priečelia vo výške 2m, preto mu odporučila, aby si dal žiadosť na zastupiteľstvo.
Konštatuje, že kritériá na budovanie oplotenia už budú zadefinované v zmenách a doplnkoch územného
plánu, ktorý je momentálne na verejnom pripomienkovaní. Poslanec Kondrla hovorí, že keď sa robia IBV,
nech sú tam ploty 1,5m, ale keď tam nie je cesta, ani osvetlenie z hľadiska bezpečnosti by si tiež dal 2
metre. Niekto poznamenal, že u Kozánkových sú tiež 2 m a nielen u nich.
Návrh uznesenia č. 401/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
S vybudovaním oplotenia z priečelia rodinného domu na parc. č. 605/2 do výšky 200 cm vo vlastníctve
Ivana Peričku, bytom Dojč 372 a Michaely Balážovej, bytom Dojč 146.
Hlasovanie:
prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
8. bod programu: Rôzne
Starostka informuje, že absolvovala stretnutia na BVS a.s., kde sa riešil problém s kapacitou čistiarne
odpadových vôd. Problémom je, že z pohľadu potreby vody – vodného - máme vyťaženie na 80 %, ale
reálne až na 95%, pričom 15% tvoria dažďové vody. Už skôr obec požiadala BVS, a.s. o zaradenie našej
obce do Investičného plánu spoločnosti, na základe tejto žiadosti sme boli upozornení listom z BVS, a.s.,
že ČOV je na hranici udržateľnosti a nie je možné sa pripájať s ďalšími prípojkami nakoľko kanalizácia
v obci nie je vo vlastníctve BVS, a.s. nemôže do nej BVS, a.s. investovať i keď je obec akcionárom BVS,
a.s. Stretnutie s Ing. Havlom, investičným riaditeľom BVS, a.s. ohľadom návrhu, aby sme odovzdali náš
podiel v ČOV aj s kanalizáciu, povedal, že je to priechodné, ale musí o tom rozhodnúť predstavenstvo.
Momentálne už majú zadefinovaný investičný plán na 5 rokov. Ak by sme ako obec žiadali
o dobudovanie kanalizácie, aj o diverzifikáciu a rozšírenie ČOV na environmentálnom fonde a vyšla by
nám dotácia, môže nám BVS, a.s. pri prechode tohto majetku na BVS, a.s. našu spoluúčasť uhradiť, ale
vopred musí byť uzatvorená zmluva o takomto vzťahu. Vedia nám spoluúčasť refundovať s tým, ak by
prišlo k dohode a kanalizácia s podielom v ČOV by sme odovzdávali do majetku BVS.
Stretnutie v projekčnej spoločnosti Banské projekty ohľadom možností rozšírenia našej ČOV-ky. V rámci
jedného projektu by sa ako prvá etapa spravila 25%,druhá etapa a ďalšia aby sme dostali 100 %. Musia
byť už kruhové čistiace zariadenia. Projektová dokumentácia by vyšla cca 35.000€, ak by sme do toho išli,
podpísala by sa zmluva s BVS, by nám peniaze refundovali. Obec Štefanov by „prvú pomoc“ dokázala
zafinancovať. Ing. Havel hovoril, že sme vo výhode ako obec, lebo sme akcionári. Ľahšie sa s nami
rokuje, máme gravitačnú kanalizáciu, ktorú prevádzkuje BVS, to je tiež plusom. Štefanov a Šajdíkove
Humence nie sú akcionármi a majú tlakovú kanalizáciu. Dohodli sa, že dažďové vody si budeme riešiť.
Musia si urobiť vsakovačky, aby nám klesla dažďová voda v kanalizácii. ČOV-ku máme nastavenú dobre,
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ale máme malú rezervu, potrebujeme pracovať na rozšírení čističky.
Starostka informuje, že sme vytriedili 131,88 t komunálneho odpadu, 11,7 t objemného odpadu (spolu so
stavebným odpadom), mieru vytriedenia by sme mali mať okolo 60 %. Konštatuje, že skládkovací
poplatok by nám nemal narastať. Zberné suroviny sú nám povinné predložiť vytriedenie, požiadali sme
o tieto informácie. Odpovede ešte neprišli.
V utorok na stretnutí si spolu s poslancami prešli projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie
supermarketu Coop Jednotu, starostka sa pýta či ešte niečo niekomu napadlo na pripomienkovanie. Do
pripomienok dajú, aby zásobovanie nazasahovalo do jazdných pruhov, aby všetky spevnené plocha boli
minimálne vybetónované.
Dňa 30.12.2021 bola zverejnená verejná vyhláška o zmene a doplnkoch územného plánu na úradnej tabuli
aj na internetovej stránke obce.
Na TTSK sa dajú podať až dva projekty na podporu aktivít organizácii v TTSK. Sú to organizácie, ktoré
sú na území obce a spravujú majetok obce čiže napr. hasiči, TJ. Môže podať aj starostka iba elektronicky
do 4.2.2022.
Do 15.2.2022 môžeme požiadať o grant na výsadbu stromov, ale iba ihličnatých. Starostka konštatuje, že
u nás nie sú, tak do toho nepôjdeme.
Dňa 13.9.2021 bola havarijná situácia v našej obci, keď sa riešila elektrika. Bola škoda v 28
domácnostiach. Pred Vianocami neboli poškodení ešte vyplatení. Starostka zistili, že poisťovňa čaká na
vydokladovanie všetkých. Chýbajú im iba 6. Starostka im do schránok poslala list (p. Juraj Ganzlmár, p.
Filuš, p. Danielová, p. Pavlík, p. Vach st. aj ml.), dodatočne doložili doklady iba p. Vach st., ale nemajú to
kompletné. Vyplácať by mala spoločnosť HDI.
Starostku oslovil riaditeľ Základnej školy o stanovisko na organizáciu lyžiarskeho výcviku. Na
ministerstve školstva je zverejnené usmernenie, že keď je to pobytový, nemôžu sa spolu triedy miešať, ale
v autobuse môžu. Ministerstvo samé reagovalo, že toto majú na ich stránke napísané? Kancelária
ministerstva nechcela komunikovať telefonicky, iba mailom. Nakoniec starostka dostala odpoveď, že je to
len odporúčanie a ako si nastaví podmienky zariadenie, podľa toho sa majú riadiť. Starostka konštatuje, že
ona má rezervovaný názor na covid19, ale hovorí, že je nezodpovedné organizovať lyžiarsky výcvik keď
momentálne máme veľa detí v škole pozitívnych. Nepodpíše súhlas s organizovaním lyžiarskeho výcviku.
Správa o činnosti starostka od 10.12.2021 do 20.01.2022:
- kolaudácia hasičskej zbrojnice Dojč
- kolaudácie rodinných domov: Polák, Hlavenková
- stavebné konania: Emrich
- prieskum trhu a nákup – zatavovacieho stroja do ŠJ, pece na koláče do ŠJ
- monografia obce + fotodokumentácia, nález Urbánek 1092
- elektronická pečať – NASES BA
- vodovodná prípojka u p. Jančovičovej – za ňou je pozemok predaný a u nej má byť vodovodná prípojka,
je tam pozemok VUC-ky, my ako obec nemôžeme dať súhlas pokiaľ sa všetky inštitúcie nevyjadria
- stretnutie Cyklocesta Senica – Šaštín
- komunikácia ohľadne zástavky pri ZŠ – projektant Ing. Tavač, a ODI Bc. Pavlík
- poistenie hasičskej zbrojnice – Generali
- stretnutie s developermi: Stulančák, spol. HANT Mgr. Lukianová
- obhliadka kultúrneho domu s p. Žilínkom, komunikácia s p. Konečným (spustenie kúrenia v KD,
zapojenie umývačky riadu)
- nákup kuchynky a pracovných dosiek do HZ
- výrub drevín si požiadať p. Kutlák, je to lesný pozemok
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- výzva na rozhlas
- spracovanie štatistických výkazov
- online školenie – nakladanie s majetkami obci, prenajímanie obecného majetku
- prokurátor Budiač odišiel pracovať na Krajskú prokuratúru do Trenčína

Návrh uznesenia č. 402/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
1. Informáciu o:
- deverzifikácia ČOV, rozširovanie kanalizácie v obci
- produkcii komunálneho odpadu a vytriedených zložiek
- predložení projektovej dokumentácie rekonštrukcie potravín COOP Jednota Pod akropolou k vyjadreniu
k územnému konaniu
- verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov územného plánu
- pripravovaných vázvach na dotácie, do ktorých sa bude obec zapájať
2. Podmienky organizovania lyžiarskeho kurzu
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč za rok 2021
9. bod programu: Diskusia
Starostka otvára diskusiu. Padla otázka ako sa vyriešili plienky. Pôjde do domácnosti oznámenie, že môžu
plienky doniesť na obecný úrad. Je to pre deti, ktoré sa narodili v roku 2020 a 2021. Poslanec Zich otázka
ohľadom parkovania na chodníkoch. V utorok na stretnutí sa bavili o parkovaní, je to veľký problém,
môže sa daň za užívanie verejného priestranstva. Tento rok budeme maximálne ľudí informovať.
V Štefanove je poplatok 100€/rok. Poslanec Zich hovorí, že budeme musieť rozlišovať pred chodníkom
alebo na chodníku. Debata ohľadom starej hasičskej zbrojnice či sa dá zbúrať. Poslanci by boli aj za, ale
momentálne pán farár by si ju chcel zanechať. Dohodli sa, že pozvú p. farára na zastupiteľstvo.
10. bod programu: Uznesenia
Uznesenie sa nečítajú, nakoľko im počas zastupiteľstva všetci porozumeli
11. bod programu: Záver
Starostka ukončila zastupiteľstvo o 19:46 hod.

Zapisovateľka: Klaudia Habová

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

Overovatelia: Beáta Bátorová

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

Pavol Kondrla

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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