ZÁPISNICA

z 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2015 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie
III. štvrťrok 2015
4. Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018
5. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Dolná Krupá
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Pred začiatkom rokovania OZ si prítomní spoločne prehliadli vynovené priestory hasičskej zbrojnice, ktorými
ich previedol veliteľ DHZ a poslanec p. Baránek.
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Juraja Anettu a PhDr. Moniku Korchovú.
Uznesenie č. 103/2015
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
Zástupca starostu obce Mgr. Petráš informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ, ktoré sa
uskutočnilo dňa 18. septembra 2015.
- v zmysle unesenia č. 91/2015 bola vypracovaná dohoda o pracovnej činnosti s vedúcim súboru Karpatskí
valaškári,
- v zmysle unesenia č. 100/2015 OcÚ zabezpečil formou elektronickej pošty prezentáciu novej štruktúry
webovej stránky obce, ku ktorej sa poslanci mohli vyjadriť, verzia stránky s responzívnym webdizajnom
bude spustená v januári 2016,
- podľa uznesenia 102/2015 bolo odborné stanovisko k otváracím hodinám prevádzky nachádzajúcej sa
v obytnej zóne zapracované v čl. 4 VZN č. 2/2016, ktorého návrh je súčasťou bodu 5.
Uznesenie č. 104/2015
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú, aby oboznámila prítomných so záznamom
z kontroly za III. štvrťrok 2015.
(PRÍLOHA č. 1)
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 3. štvrťrok 2015,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 3. štvrťrok 2015,
c) kontrola sociálneho fondu za 3. štvrťrok 2015.
Uznesenie č. 105/2015
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly za III. štvrťrok 2015.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predložil hlavné zásady v príprave Rozpočtu obce na roky 2016-2018.
Materiál dostali poslanci k dispozícii. Očakávané príjmy bežného rozpočtu v roku 2016 boli predbežne
navrhnuté v sume 1 009 222 €, z rezervného fondu obce bolo rozpočtovaných 81 018 €.
Predpokladaný príjem v roku 2017 činí 1 044 317 € a v roku 2018 1 055 002 €. Rozpočet na rok 2016 je
koncipovaný ako vyrovnaný. Rovnako sa postupovalo aj pri návrhu rozpočtu na roky 2017 a 2018.
(PRÍLOHA č. 2)
Najväčšou investíciou v roku 2016 bude rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho strediska (199 000 €),
v roku 2017 rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti miestnej komunikácie na Ul. Podhájska – 1. etapa (odhad
156 381 €), v roku 2018 rekonštrukcia chodníka a časti miestnej komunikácie na Ul. Podhájska – 2. etapa

(odhad 92 000 €), rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy pred predajňou COOP Jednota (cca 30 000 €)
a vybudovanie detského ihriska (cca 20 000 €).
- Mgr. Anetta: nemôže sa plocha pred Predajňou Jednoty upraviť skôr?
- starosta: v prípade, že sa vysúťažia nižšie ceny ako sú rozpočtované, resp.odhadované u investičných akcií,
ktorých realizácia je plánovaná na roky 2016 a 2017 môže sa vyššie uvedená plocha aj s chodníkom urobiť
v roku 2017.
- PhDr. Korchová: sú v kapitole vzdelávanie zapracované všetky návrhy, ktoré predložila riaditeľka školy?
- Mgr. Petráš: nemalo by sa dokončiť zariadenie OcÚ novým nábytkom? Na budúci rok bude budova
v prevádzke 35 rokov.
- O. Bohunický: oddialila sa rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Dolný Chríb.
- starosta: návrhy riaditeľky ZŠsMŠ boli zapracované, napriek tomu, že realizácia niektorých nie je akútna
napr. nový nábytok na vybavenie školskej knižnice, výmena PVC v triedach, nové vybavenie zborovne . Za
rozpočtované obdobie r.2016-2018 obec vyčleňuje pre ZŠsMŠ cca 50 tis.€, táto skutočnosť obci spôsobuje
posun niektorých invest. akcií na neskoršie obdobie. Novým nábytkom boli doteraz zariadené dve miestnosti
(kancelárie) obecného úradu, zostáva vybaviť zasadačku , kanceláriu starostu, knižnicu a sobášnu miestnosť,
porovnanie s inými obcami pri zvyšných miestnostiach nevychádza pre našu obec priaznivo. Zariadenie
miestností sa bude realizovať až budú na to finančné prostriedky, prednosť dávame vyfinancovaniu
investičných akcií. Rekonštrukcia MK Dolný Chríb –problém je v tom, že cca 80% plochy pod chodníkmi
a MK je nevysporiadaných, východiskom by bolo čiastočné riešenie formou vyfrézovania asfaltu
a následné položenie nového asfaltového „koberca“.
- Mgr. Lehotová: knižnicu v škole nie je akútne riešiť novým vybavením, počas školského roka ju žiaci
zriedka využívajú.
Uznesenie č. 106/2015
OZ berie na vedomie prípravu návrhu Rozpočtu obce na roky 2016-2018.
k b o d u 5:
Pracovníčky OcÚ p. Dekanová, Ištvancová a Ing. Kozáková predniesli návrhy všeobecne záväzných nariadení
obce:
- návrh VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolná Krupá.
 Navrhovaná zmena sa týka § 4 a 5: daň zo stavieb a bytov, ktorej rozdiel medzi najvyššou a najnižšou
sadzbou má byť do roku 2024 najviac desaťnásobok. V prípade D. Krupej je najnižšia sadzba 0,08 €
a najvyššia 1,17 (najnižšia sadzba tak má postupne dosiahnuť 0,117 €). Aby sa predišlo skokovému
zvýšeniu sadzby, v navrhovanom VZN je sadzba zvýšená a 1 cent za m2, t.j. 0,09 €/m2.
 V § 17 je nový bod 3), ktorý určuje poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov v sume
0,078 € na 1 kg. Poplatok za drobný stavebný odpad do veľkoobjemového kontajnera sa od 1. júla 2016
bude vyberať v hotovosti do pokladne OcÚ.
- návrh VZN č. 2/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Dolná Krupá. článok 4 bol doplnený tak, že prevádzková doba v prípade prevádzkarní poskytujúcich služby
(reštaurácie, bary, pivárne) umiestnených vo vzdialenosti do 5 m od rodinných domov sa skrátila v pondelok
až v nedeľu do 22.00, aby nebol rušený nočný pokoj po 22. hodine.
- VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá sa v Sadzobníku cien je doplnený text
o bezplatnom vysielaní oznamov v miestnom rozhlase pre obyvateľov obce (na nekomerčné účely), pre
spoločenské organizácie, občianske združenia a politické strany a vysielanie smútočného oznamu.
Prenájom zasadačky, Kina a klubových priestorov v prístavbe kina, v suteréne OcÚ, ako aj spoločenskej
miestnosti KS pre občianske spolky, združenia a spoločenské organizácie z našej obce je bezplatný.
Poplatok za plastové orientačné číslo sa rovná jeho obstarávacej cene.
V bode 5 navrhol Mgr. Horváth poslanec vypustiť bod b) a zmienku o životnosti nádoby.
- nové VZN č. 4 o vylepovaní plagátov na území obce Dolná Krupá – miestami na vylepovanie plagátov sú
presklené tabule a reklamné tabule pred predajňou Centrum a na Nám. sv. Vendelína.
- Návrh VZN č. 5/2016 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení – zapracovaná zmena ohľadom termínu
podania žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do materskej školy na termín od 2.mája do 15.mája
v kalendárnom roku pre nasledujúci školský rok, nakoľko bol posunutý aj termín zápisu žiakov do ZŠ.
- VZN č. 6 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Krupá
a o financovaní záujmových aktivít detí – navrhovaný rozpočet pre materskú školu sa vydelí počtom detí
v MŠ k 15.9., rozpočet pre školský klub a školskú jedáleň sa vydelí počtom žiakov ZŠ a takto bude určený
v tomto VZN príspevok na jedno dieťa a žiaka na r.2016.

- VZN č. 7/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá. Poslanec Mgr. Anetta
poukázal na nadbytočnosť bodu 5 v čl. 2, ktorý hovorí o podpore činnosti súborov, ktoré nemajú právnu
subjektivitu.
(PRÍLOHA č. 3,4,5,6,7,8,9)
Uznesenie č. 107/2015
OZ berie na vedomie prípravu návrhov VZN s pripomienkami poslancov.
k b o d u 6:
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- 9.10. bola vyhotovená projektová dokumentácia k stavbe „Rekonštrukcia a zateplenie strechy a výmena
výplní na budove kultúrneho strediska“,
- 13.10. vydal Okresný úrad v Trnave – katastrálny odbor rozhodnutie, ktorým povolil vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností v k. ú. Dolná Krupá budovu Kultúrneho strediska súp. číslo 747 v prospech
obce D. Krupá a pozemok parc. č. 152/10 vo výmere 819 m2 registra C katastra nehnuteľností v prospech
PD Dolná Krupá. Vklad sa uskutočnil na základe zámennej zmluvy.
- 22.10. Minister vnútra SR odovzdal obci hasičské vozidlo Iveco Daily. Bola podpísaná zmluva o výpožičke
a preberací protokol do 30.9.2020.
- od 1.11. 2016 by mali obecné úrady elektronicky komunikovať s občanmi aj s úradmi verejnej správy. DEUS
(DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) je záujmové združenie právnických osôb
založené Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Národný projekt
„Dátové centrum obcí a miest“ má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov
s jej fungovaním na miestnej a regionálnej úrovni. Cieľom je pomôcť pri zmene súčasného stavu
poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu úroveň administratívnej záťaže občanov.
V rámci projektu DEUS na základe zmluve o výpožičke poskytlo Ministerstvo financií SR obecnému úradu
5 počítačov s vybavením. V rámci implementácie projektu bude DEUS obci poskytovať komunikačné,
informačné a elektronické služby. Od 1. januára 2016 bude uzavretá nová zmluva a platby cca 1 € na
obyvateľa.
- 3.11. bola na Spoločný obecný úrad doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia na Rekonštrukciu
a zateplenie strechy a výmena výplní na budove kultúrneho strediska“,
- 5.11. Spoločný obecný úrad vydal oznámenie o začatí stavebného konania,
- 6.11. bola vyhotovená projektová dokumentácia na stavbu „Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti miestnej
komunikácie Podhájska ulica, Dolná Krupá – I. etapa“. V súčasnosti sa k žiadosti o stavebné povolenie
zabezpečujú vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a vyjadrenia podľa osobitných predpisov.
- v 45.-46. týždni boli v obci rozmiestnené kontajnery,
- 9.11. sa konalo valné zhromaždenie Malokarpatského združenia, boli pripravené podklady a žiadosť na
založenie miestnej akčnej skupiny ( MASKA), termín predloženia žiadosti 30.11.2015
- 14.11. obec spolupracovala s Cyklistickým klubom Zeleneč na 9. kole Slovenského pohára v cyklokrose,
ktorý sa konal v parku kaštieľa.
Ďalej starosta oboznámil prítomných so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za šk. rok 2014/2015, ktorú obci ako zriaďovateľovi predložila riaditeľka Základnej školy
s materskou školou v Dolnej Krupej.
Uznesenie č. 108/2015
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 109/2015
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2014/2015,
predloženú riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce udelil slovo Ing. Kozákovej, ktorá informovala o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových
opatrení č. 19, 20 a 21. Rozpočtovým opatrením č.19 sa nemení výška rozpočtu, ide len o presuny vo
výdavkových položkách ZŠ s MŠ. Rozpočtové opatrenie č.20 –zvýšenie výdavkov o 2145 € v rozpočte obce
z dôvodu vyšších príjmov o 2145 €, celkové príjmy aj výdavky po tejto úprave sú 1 057 691 €. Rozpočtové
opatrenie č.21 – príjem ZŠ z preplatku energií 364 €, navýšenie výdavkov o 364 € v položkách poistenie
a odmeny zamestnancov, zníženie výdavkov financovaných z normatívu o 3564 € v položke učebnice a učebné
pomôcky z dôvodu nižšieho počtu žiakov k 15.9. Celkové príjmy aj výdavky rozpočtu sú po tejto úprave
1 054 491 €.
(PRÍLOHY č. 10A, 10B, 10C)

Uznesenie č. 110/2015
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 19/2015, č. 20/2015
a č. 21/2015.
Starosta obce ďalej predniesol žiadosti doručené obecnému úradu:
a) zubná ambulancia Emadent s. r. o. žiada o predĺženie nájomnej zmluvy.
(PRÍLOHA č. 11)
- poslanci presunuli schvaľovanie žiadosti na nasledujúce rokovanie OZ
b) Marek Štibraný žiada o prešetrenie uskladnenia rôzneho materiálu na susednom pozemku.
(PRÍLOHA č. 12)
c) ženská spevácka skupina Dolnokrupanka žiada o zakúpenie kostýmov a obuvi na používanie pri
vystúpeniach.
(PRÍLOHA č. 13)
Starosta otvoril obálku s ponukou na odredaj nehnuteľnosti parc. č. 461/38 v k. ú. Dolná Krupá, ktorú doručili
OcÚ Monika Sumková a Ing. Branislav Mikulčík: ponuka vo výške 18,74 €/m2 bola vyššia ako cena 15,64 €/m2
určená znaleckým posudkom a spĺňala zákonné podmienky určené na predaj obecného majetku.
Uznesenie č. 111/2015
OZ berie na vedomie záznam z prešetrenia žiadosti Komisiou pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie, ochranu
verejného poriadku a riešenie žiadosti na základe podania Mareka Štibraného a odporúča ho zaslať obom
dotknutým stranám.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 112/2015
OZ schvaľuje zakúpenie kostýmov a obuvi v zmysle žiadosti ženskej speváckej skupiny Dolnokrupanka
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 113/2015
OZ schvaľuje podľa § 9a, ods. 1, písm. c.) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších prepisov
priamy predaj majetku obce - pozemok parc. č. 461/38 v k. ú. Dolná Krupá vo výmere 60 m2 Monike Sumkovej
a Ing. Branislavovi Michalčíkovi. Parcela č. 461/61 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 461/11 k. ú.
Dolná Krupá na základe GP č. 73/2015 zo dňa 31.07.2015 za cenu 18,74 € v celkovej sume 1124, 40 €
(znalecký posudok 15,64 €/m2, 938,40 €).
/za 7 - proti 0 zdržal sa 0/
(PRÍLOHA č. 14)
Starosta obce informoval, že od 1. januára 2016 končí svoju činnosť Recyklačný fond začne platiť nový Zákon
o odpadoch (zák. č. 79/2015). Povinnosťou obce mať uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti
výrobcov o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Najväčšou spoločnosťou v tejto
oblasti je spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ktorá ponúka obci v spolupráci s vývozcom odpadu A.S.A, Trnava
s. r. o a. s. Trnava pomoc pri nakladaní s odpadmi z obalov.
Navrhol uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK.
Uznesenie č. 114/2015
OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 7
Starosta obce otvoril diskusiu a predtým, ako udelil slovo prítomným hosťom a poslancom, informoval, že
krátko pred rokovaním obecného zastupiteľstva navštívil zasadačku OcÚ p. Štefan Domanička, ktorý okrem
sťažnosti na susedov sa neadekvátnym spôsobom vyhrážal starostovi obce a ďalším prítomným.
- E. Poláček a P. Horváth vlastníci rodinných domov susediacich s barom Beethoven znovu poukázali na to,
že v menovanej prevádzke sa nedodržiavajú otváracie hodiny. V priebehu posledných 14 dní bola prevádzka
otvorená o dlhšie ako polhodinu najmenej 4-krát. Opätovne požiadali o pomoc obec.
- starosta obce: VZN č. 2/2016 osobitne rieši prevádzkovú dobu zariadení umiestnených vo vzdialenosti do 5
m od rodinných domov, ktorá sa v piatok a v sobotu skrátila. Zároveň uviedol, že z 30.10. na 31.10.2015
o 1.00 hod. vykonal kontrolu všetkých prevádzok barov. Bar Beethoven bol zatvorený, ostatné boli
v prevádzke.
- viacerí poslanci podotkli, že sťažovatelia nevyužili nimi ponúknutú možnosť privolať ich v prípadoch, kedy
je prevádzka otvorená dlhšie.
Uznesenie č. 115/2015
OZ odporúča opätovne upozorniť prevádzkovateľov barov na dodržiavanie prevádzkovej doby.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Lehotová: v okolitých obciach sa rozmohli krádeže, k drobným krádežiam došlo v poslednej dobe aj
v našej obci, napr. počas futbalového zápasu boli z niekoľkých áut odcudzené puklice.
Uznesenie č. 116/2015
OZ odporúča vyhlásiť v miestnom rozhlase oznam o náraste počtu krádeží v okolitých obciach.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Anetta: stále sa nepokračuje vo výstavbe bytového domu, znovu by sa mala otvoriť otázka individuálnej
bytovej výstavby (ďalej IBV) v našej obci, či sa aj tento rok zorganizuje koncoročné stretnutie s občanmi,
- starosta: investor nemá na pokračovanie v stavbe bytového domu potrebné financie, problém IBV je
komplikovaný a výstavba v najvhodnejšej lokalite „Záhrady“ stroskotala na neochote dotknutých vlastníkov
pozemkov akceptovať podmienky obce. Obec má v územnom pláne určené viaceré lokality k IBV
(Podhájska, Chotekovej, Potočná I a II, Dolina...), bohužiaľ nové stavebné pozemky sú podmienené
súhlasom terajších majiteľov. Na ul. Podhájska je dostatočný počet parciel na IBV len treba jednať o ich
kúpe s viacerými vlastníkmi. Rozsiahla IBV sa plánuje na Potôčkoch.
- Mgr. Anetta: existuje aj možnosť osloviť k spolupráci aj potenciálnych záujemcov z radov developerov,
ktorí by oslovili terajších majiteľov pozemkov a pripravili územie pre IBV.
- starosta: developeri pri pozemkoch v intraviláne by sa stretli s tým istým problémom ako obec, s výstavbou
na pozemkoch v extraviláne by zasa nesúhlasil Slovenský pozemkový fond. Aj napriek uvedenému obec
môže spoluprácu s developermi nadviazať.
- Mgr. Petráš: problém IBV sa rieši každé volebné obdobie, obec nevlastní žiadny vhodný pozemok (jediná
parcela je určená pre zberný dvor), všetky ostatné sú v súkromnom vlastníctve. Okrem lokalít spomínaných
starostom je dlhodobo v ponuke realitných kancelárií takmer 3-hektárový pozemok v extraviláne za Ul.
Dopjeru medzi potokom cestou na Dolinu. Je to jediná väčšia súvislá plocha s dostupnosťou k inžinierskym
sieťam.
- Mgr. Dekan: terajší nájomca letnej pivárne nemá ďalej záujem o pokračovanie nájmu a nový záujemca by
chcel nielen obnoviť tradíciu interligy, ale aj chcel by prispieť aj k oživeniu tohto miesta.
- poslanci zámer podporili a lokalitu vyzdvihli ako vhodnú na zriadenie oddychovej zóny, o ktorej sa
uvažovalo už pri kúpe časti pozemku obcou v roku 2013.
- S. Lehota: pobožnosť na cintoríne počas sviatku všetkých svätých mohla byť ozvučená, koše na cintoríne
mali byť počas sviatkov vysýpané častejšie,
- starosta: ozvučenie nikto nepožadoval, pripravenosť cintorína počas tohtoročných sviatkov a pamiatky
zosnulých bola asi najlepšia v histórii, všetko ostatné súvisí iba s nedisciplinovanosťou niektorých občanov,
- poslanci súhlasili so stanoviskom starostu, že na cintoríne bol dostatok smetných nádob a boli priebežne aj
počas sviatkov vyprázdňované.
- PhDr. Korchová: cesta na Podhájskej ulici je pri novostavbe na parc. č. 4627/62 je prevalená a zúžená,
prípravu programu pre dôchodcov deťmi z MŠ ohrozil výskyt kiahní, nepripravuje sa vydanie kalendára na
rok 2016?
- starosta: kalendár sa nepripravuje, cesta môže byť opravená pri najbližšom asfaltovaní poškodených úsekov
- J. Dekanová, A. Ištvancová - zamestnankyne OcÚ navrhli zrušiť Uznesenie č. 63/2015 o úprave času
vyhlasovania oznamov v miestnom rozhlase. Vyhlasovanie o 17.00 nie je bežné ani v iných obciach, ide na
úkor ich osobného voľna, okrem toho sa v zimných mesiacoch podľa nich míňa účinku.
- Mgr. Anetta trval na pôvodne schválenom uznesení a vyhlasovaní o 17.00.
Starosta dal o návrhu na zrušenie predmetného uznesenia hlasovať.
Uznesenie č. 117/2015
OZ zrušuje Uzn. č. 63/2015 zo dňa 7. mája 2015 o úprave času vyhlasovania oznamov v miestnom rozhlase.
/za 6 - proti Mgr. Anetta - zdržal sa 0/
- Mgr. Horváth: PD znečisťuje miestne komunikácie, má povinnosť očistiť ich, na miesto určené na
sústredenie drevného odpadu na Parkovej ul. občania vozia všetok odpad. Čo s neúnosnou situáciou
s parkovaním v areáli školy?
- starosta: so zástupcom firmy spracúva drevný odpad skládku prezrie a po jej vyhodnotení sa zrejme pristúpi
k uzavretiu priestoru a zákazu vyvážania. Vybudovanie parkovacích miest v škole by si vyžiadalo nemalé
finančné prostriedky, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii,
- Mgr. Horváth: v škole by sa nemusel realizovať finančne náročný stavebný projekt, ale dalo by sa postupovať
svojpomocne,
- Mgr Petráš: riešením by bolo položenie zatrávňovacej dlažby, materiál by zabezpečil OcÚ, práce by sa mohli
vykonať dobrovoľníckou formou - brigádnicky,
- starosta: aj pri takto zvolenom postupe odhadol náklady na cca 5 000 €.
- Mgr. Petráš: dopravná značka Daj prednosť v jazde medzi Ul . Hoštáky a Podhájska je celkom vyblednutá,

počas zhustenej dopravy cez sviatky mohlo prísť ku kolízii, po dlhšom čase by sa malo uvažovať o vyvezení
odpadu z pozemku za mauzóleom. Poukázal na ťažbu dreva, ktorá sa uskutočnila v letných mesiacoch t. r.
v tesnom susedstve národnej kultúrnej pamiatky areálu kaštieľa a parku v Dolnej Krupej, čím boli mnohí
občania boli pobúrení.
- starosta: pre vývoz vyššie uvedeného odpadu musí byť zamrznutá plocha ihriska, na ktorú sa ukladajú
veľkoobjemové kontajnery.
-

Uznesenie č. 118/2015
OZ odporúča OcÚ osloviť vlastníka lesných porastov Lesy SR, š.p. v lokalite lesoparku s poukázaním na
spôsob a najmä rozsah, akým bola realizovaná ťažba dreva v tejto lokalite. /za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce požiadal svojho zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie z rokovania OZ.
Uznesenie č. 119/2015
OZ schvaľuje návrh na uznesenie z rokovania OZ.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Juraj Anetta ..............................
PhDr. Monika Korchová ...........................
Dolná Krupá, 4. december 2015
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

