ZÁPISNICA
zo 14. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 3. marca 2017 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za
4. štvrťrok 2016
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
5. Schvaľovanie návrhu VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu Obce
Dolná Krupá
6. Úprava rozpočtu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
prítomní: Mgr. Juraj Anetta, Klement Baránek, Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová, Stanislav
Lehota, Mgr. Jana Lehotová (prišla o 19.00), Mgr. Stanislav Petráš, Ing. Marek Totka
neprítomný: Mgr. Marek Dekan - ospravedlnený
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Stanislava Petráša a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 1/2017
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 11. decembra 2016.
- Uzn. č. 141/2016: 11. januára 2017 bol na odbočke Hlavná ulica - Hoštáky v zelenom páse vyrezaný
strom, aby sa sprehľadnila dopravná situácia na tomto mieste.
- Uzn. č. 142/2016: OcÚ upozornil majiteľku reštaurácie 7 DIVOV, že ohňostroje sa môžu konať len do
22.00 h
Uznesenie č. 2/2017
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá
prítomných oboznámila so Správou z kontroly č. 1/2017, ktorá zahŕňa:
- Kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 4. štvrťrok roku 2016,
- Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Dolná Krupá za kontrolované obdobie,
- kontrolu VZN s účinnosťou od 1. januára 2017.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 3/2017
OZ berie na vedomie Správu z kontroly č. 1/2017.
k b o d u 4:
Ing. Vadovičová prečítala Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016.

(PRÍLOHA č. 2)

Uznesenie č. 4/2017
OZ berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016.
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná
časť Územného plánu Obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 3)
- Lokalita Zmena 03/2016-a (Potôčky) predstavuje návrh novej funkčnej plochy bývania v RD (cca 20
pozemkov) na ploche v ÚP definovanej ako zeleň súkromných záhrad,

- Lokalita Zmena 03/2016-b predstavuje vytvorenie novej plochy pre nevýrobné služby s označením B2-3
Potôčky II
Uznesenie č. 5/2017
1. Berie na vedomie
a) správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu obce
Dolná Krupá
(príloha č. 1)
b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien
a doplnkov 03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá
c) výsledok preskúmavania návrhu zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá
okresným úradom v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona, zo
dňa 17.02.2016 č.j. OU-TT-OVBP1-2017/06966/Tr
2. Schvaľuje
a) Zmeny a doplnky 03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá,
b) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov
03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá
(príloha č. 2)
3. Ukladá
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 3/2017 a Záväznej časti zmien a doplnkov 03/2016 Územného
plánu obce Dolná Krupá
Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 03/2016
b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu
obce Dolná Krupá schvaľovacou doložkou
Termín: do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 03/2016
c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 03/2016 územného plánu Registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín: do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 03/2016
d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá v obci, na
Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na
stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave)
Termín: do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 03/2016
Uznesenie č. 6/2017
OZ schvaľuje VZN č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 03/2016 Územného
plánu obce Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič požiadal Ing. Kozákovú, aby oboznámila prítomných s rozpočtovými
opatreniami č. 1až 4 a 6 až7 z roku 2017.
(PRÍLOHY č. 4A až 4F)

- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 13.01.2017 - navýšenie príjmov aj výdavkov o 142 € - prídavok na
dieťa-obec ako osobitný príjemca,

- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 27.01.2017 - presun medzi položkami a podpoložkami z dôvodu
zmeny rozpočtovej klasifikácie, chýbajúce položky doplnené presunom z iných: obecná webová
stránka, doména 220 €, poštové služby -2000 €, komunikačná infraštruktúra - internet 270 €,
telekomunikačné služby 1230 €, softvér 500 €, poštové služby matričná činnosť -100 €,
a telekomunikačné služby matričná činnosť +100,- €, poštové .služby - ostraha domu smútku -10 €
a telekomunikačné služby - ostraha domu smútku +10 €, odmeny skladník CO 17 €, poistenie
v nezamestnanosti 20 €, energie -20 €.
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 31.01.2017 - navýšenie príjmov v rozpočte obce o zostatok normatívu
školy z roku .2016 v sume 14 724 € a zároveň navýšenie výdavkov školy o túto sumu (notebook 3 ks,
stolové lampy, všeobecný materiál, školské tabule keramik 2 ks, softvér ), ďalej navýšenie príjmov aj
výdavkov-zostatok dopravné žiakov z H. Krupej 46 € a dotácia na lyžiarsky kurz 5 250 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 31.01.2017 - zmena kódov zdroja v príjmových položkách školy,
presun medzi položkami,
- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 23.02.2017- navýšenie príjmov - normatív ZŠ o 20736,- €, na školu
v prírode o 3500 €, príjem z vrátenia preplatku zdravotného poistenia za rok 2015 vo výške 1533 €,
v rozpočte školy sú výdavky z týchto príjmov: z normatívu je to najmä údržba budovy školy, nábytok
a učebné pomôcky, z preplatku zdravotného poistenia, výmena PVC podlahy v žiackej knižnici,

- Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 28.02.2017 - príjmy navýšené spolu o 97 € (dotácia na prenesené
kompetencie - register adries o 37 €, za prenájom hrobového miesta o 60 €), výdavky: prenájom
pozemku COOP Jednota (súvisiaci s rekonštrukciou chodníka) 60 €, doplnené a upravené výdavky
z navýšenej dotácie- tarifné platy 32 €, cestovné náhrady 10 €, energie 7 €, všeobecný materiál -22 €,
všeobecné služby 10 €.
Uznesenie č. 7/2017
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6 a č.7 z roku 2017.
Starosta obce prítomných ďalej oboznámil s návrhmi rozpočtových opatrení č. 5 zo dňa 1.2.2017 a č. 8 zo
dňa 3. marca 2017:
(PRÍLOHA č. 5A, 5B)
- návrh na rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 01.02.2017: príjem z preplatkov energií za rok 2016 vo výške
3742 €, návrh na výdavky z tohto príjmu: Klub dôchodcov navýšenie z 250 (doprava) na 380 €, t.j.
o 130 € (služby sprievodcu, vstupné), smetné nádoby a kontajner na cintorín +300 €, výtlky na MK
+3012 €, náradie na údržbu verejnej zelene +300 €
- Mgr. Anetta: o nákup akých smetných nádob ide, budú sa dopĺňať aj žlté nádoby?
- Starosta obce: ide o nádoby na komunálny odpad, náklady na odvoz/vysýpanie žltých nádob sú vyššie
ako pri vreciach, preto má spol. FCC presne zmonitorovaný počet žltých nádob, bez dohody nie je
možné zaradiť na vývoz ďalšie žlté nádoby. Pripravuje sa rokovanie so spol. Naturpack. Ak bude
výsledok rokovania kladný, bude zakúpený určitý počet týchto žltých nádob.
- Mgr. Petráš: okrem plechových smetných nádob by sa mali zakúpiť aj plastové s kolieskami,
- Starosta: môžu sa zakúpiť, len plastové majú oproti plechovým o polovicu kratšiu životnosť.
- návrh na rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 3.3.2017: na základe prognózy výnosu dane, ktorá v čase
tvorby a schvaľovania rozpočtu nebola ešte známa, príjmy z podielu dane územnej samospráve sa
zvyšujú o 74730,- €, výdavky - navýšenie v položkách: opravy po revízii elektriny v budove OcÚ
a skladu (bývalé staré kabíny) +1000 €, dotácie občianskym združeniam +4060 €, údržba domu služieb
+500 €, oprava MK Horný Chríb +2000 €, rekonštrukcia chodníka pri COOP Jednota +2000 €,
rekonštrukcia Podhájska II. etapa +36 000 €, kultúrny dom - porevízne opravy, výmena okien, dverí,
rekonštrukcia WC, v kultúrnom stredisku porevízne opravy, spolu 30 000 €.
Uznesenie č. 8/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtových opatrení č.5 zo dňa 1. februára 2017 a č.8 zo dňa
3. marca 2017.
Stav rozpočtu obce po rozpočtových opatreniach č.1 až 8/2017 je:
Upravený rozpočet na rok 2017 v €
príjmy
výdavky výsledok hosp.
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 273 982 1 273 982
0
bežný so školstvom
1 154 394 1 095 585
58 809
kapitálový
0
178 397
-178 397
finančné operácie spolu, z toho:
119 588
0
119 588
-z min. rokov
14 770
0
14 770
-z rezervného fondu
104 818
0
104 818
-z úveru
0
0
0
Rozpočet obce: P= 1 262 097
V = 663 801
Rozpočet školy: P = 11 885
V = 610 181
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Ing. Kozáková, aby oboznámila prítomných s rozpočtovými opatreniami č. 43 až 48 z roku 2016.
(PRÍLOHY č. 6A až 6G)
- Rozpočtové opatrenie č. 43 zo dňa 16.12.2016 - v rozpočte obce vo výdavkoch presun medzi položkami
a podpoložkami podľa skutočného plnenia v zmysle prílohy,
- Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa 19.12.2016 - navýšenie príjmu školy o 3750 €vrátenie RZZP z r.2015,
navýšenie výdavku školy o 930,- € - vyplatenie časti RZZP zamestnancom a zvýšenie výdavku obce
o 1534€ - vratka časti preplatku RZZP za zamestnávateľa Ministerstvu financií,
- Rozpočtové opatrenie č. 45 zo dňa 20.12.2016 - navýšenie príjmu školy od rodičov za školský klub a za
réžiu v školskej jedálni, zníženie príjmu od rodičov za deti v materskej škole,
- Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa 20.12.2016 - vo výdavkoch obce presun v rozpočtových položkách
podľa skutočného plnenia,
- Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa 22.12.2016 - zníženie výdavkov školy: položka učebné pomôcky
školský klub o 330 € a položka všeobecný materiál v školskej jedálni o 88 €,

- Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 27.12.2016 - navýšenie príjmov obce: výnos dane územnej
samospráve, príjmy z prenájmu budov a pozemkov, poplatky za odvoz odpadu,
- Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa 30.12.2016 - rozpočet školy - v príjmoch nové kódy zdrojov a z tohto
dôvodu presuny medzi položkami s pôvodnými a s novými kódmi, vo výdavkoch presuny podľa
skutočného plnenia.
Uznesenie č. 9/2017
OZ berie na vedomie zmeny rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrenia č. 43 až 49 z decembra
2016. Upravený rozpočet obce na rok 2016 po týchto zmenách bol: príjmy 1 326 764 €, výdavky
1 259 972 €, rozpočtovaný prebytok 66 792 €.
Upravený rozpočet na rok 2016 v €
príjmy
výdavky výsledok hosp.
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 326764 1 259 972
66 792
bežný so školstvom
1 134 793
999 395
135 398
kapitálový
324
260 577
-260 253
finančné operácie spolu, z toho:
191 647
0
191 647
-z min. rokov
5 872
0
5 872
-z rezervného fondu
185 775
0
185 775
-z úveru
0
0
0
Rozpočet obce: P = 1 308 411
V = 698 533
Rozpočet školy: P = 18 353
V = 561 439
k b o d u 7:
Starosta obce informoval poslancov:
- vyjadrenie k projektu stavby Skvalitnenie a rozšírenie pevnej telekomunikačnej siete v obci Dolná
Krupá. Žiadosť o vyjadrenie k projektu k územnému rozhodnutiu predložila firma Pamatel s.r.o. Banská
Bystrica.
(PRÍLOHA č. 7)
- miestna akčná skupina – MASKA, informácia o súkromno-verejných aktivitách.
Starosta obce ďalej informoval o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ:
- 6. januára 2017 sa v kultúrnom stredisku konalo stretnutie pri novoročnom guláši, poďakoval ôsmim
poslancom OZ, poľovníckemu združeniu Tri háje a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia.
- 10. januára sa uskutočnila kolaudácia stavby Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti miestnej
komunikácie Podhájska ulica - I. etapa,
- 11. januára bola vyrezaná tuja oproti cukrárni, čím sa sprehľadnila zákruta,
- 16.a 17. januára pracovníci firmy Hermet s. r. o. Senica podrvili na štiepku konáre a drevo zo skládky
na Parkovej ulici, spolu 108 ton. Napriek tomu, že pracovníci OcÚ skládku niekoľkokrát triedili,
nečistoty spôsobovali poruchy drviaceho mechanizmu,
- 17. januára sa obec vyjadrila k územnému konaniu na dobudovanie optickej siete spoločnosťou Slovak
Telekom
- 18.-21. januára sa uskutočnil výrez topoľov v areáli OŠK, drevná hmota sa odviezla na štiepkovanie.
Pred vypílením sa muselo demontovať zábradlie a reflektory zo stožiarov, pričom jeden zo stožiarov
bol pri pílení strhnutý. Niektoré kmene boli poškodené a práchnivé. Po akcii bol trávnik na ihrisku
niekoľkokrát ručne pohrabaný, preliačiny opravené, ešte raz by bolo potrebné zvyšky po pílení
vyzberať.
- 30. januára bola daná žiadosť na vydanie stavebného povolenia Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti
miestnej komunikácie Podhájska ulica - II. etapa a 10. februára bolo vydané oznámenie o začatí
stavebného konania,
- 6.-8. februára bol vyvezený odpad z divokej skládky na Parkovej ulici, spolu 173 ton zmiešaného a 47
ton stavebného odpadu na riadenú skládku FCC Trnava, s.r.o.. Stavebný odpad vytriedili pracovníci
OcÚ.
Predtým museli 7. januára na skládke zasahovať hasiči, pretože niekto zapálil navezený odpad
a nezodpovedným konaním okrem iného ohrozil susediace včelstvo,
- 17. februára bolo vydané stavebné povolenie na Rekonštrukciu chodníka a spevnenej plochy od
predajne COOP Jednota po Krupský potok. COOP Jednota, s. d. Trnava prispeje sumou 10 000 €.
- vykonávajú sa revízie elektrických zariadení a bleskozvodov na obecných budovách.
- K. Baránek: ak obec vyhlasuje, že skládka je monitorovaná, akým spôsobom sa tak deje?
- starosta: skládku monitorujú policajné hliadky,

- K. Baránek: to je neúčinné, mala by sa osadiť fotopasca, vyjadril nesúhlas s riešením priestranstva pred
predajňou COOP Jednota, chodník mal viesť rovno pred parkoviskom a nie okolo parkoviska, projekt je
zlý a on sa nebude zaň pred občanmi hanbiť.
- Starosta: keby bol spôsob monitorovania fotopascami tak účinný, problém divokých skládok by už bol
dávno vyriešený, napriek tomu môžeme skúsiť aj tento spôsob monitorovania. Projekt priestranstva
pred COOP Jednota, bol odsúhlasený na zasadnutí OZ v decembri 2016, je vyhotovený v súlade
s príslušnými stavebnými normami a na základe usmernenia Okresného úradu Trnava - odbor dopravy
a zároveň je vyhotovený aj podľa usmernenia Policajného zboru SR. Vyjadrenia týchto inštitúcií
v stavebnom konaní sú pre obec záväzné, v prípade ich neakceptovania, by nebolo vydané stavebné
povolenie a projekt by sa nerealizoval. Chodník sa podľa týchto usmernení nemôže vybudovať rovno
pred parkoviskom, pretože autá prichádzajúce z cesty by ohrozovali občanov, teda vchod na parkovisko
nemôže byť cez chodník.
Uznesenie č. 10/2017
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ.
Starosta obce prečítal žiadosti doručené OcÚ:
a) Eva Bednáriková, rod. Poláčková bytom Dolný Chríb 491/40 , Dol. Krupá - o odkúpenie obecného
pozemku parc. č. 4168/2
(PRÍLOHA č. 8)
b) Klub dôchodcov - o preplatenie autobusu, sprievodcu a vstupeniek vo výške 380 € (v rozpočte na rok
2017 bolo pôvodne schválené 250 €)
(PRÍLOHA č. 9)
c) Poľovnícke združenie Tri háje Krupá - o dotáciu vo výške 500 €
(PRÍLOHA č. 10)
d) Simona Galgóciová - o úľavu na dani z nehnuteľnosti
(PRÍLOHA č. 11)
e) Karpatská kapela - o dotáciu z rozpočtu obce 3 000
(PRÍLOHA č. 12)
f) Občianskeho združenia Korompa, úsek Ľudovo-umelecká škola hudby Johany Slobodovej o dotáciu za
obdobie február- december 2017
(PRÍLOHA č. 13)
g) Občianskeho združenia Korompa, úsek Ľudovo-umelecká škola hudby Johany Slobodovej o podporu
vyučovania ľudového tanca a poskytnutie priestorov v KS v sobotu
(PRÍLOHA č. 14)
h) Daniel Sucháň - o prenájom obecného majetku v budove OŠK
(PRÍLOHA č. 15)
i) Daniel Sucháň - o ukončenie prenájmu obecného majetku v budove OŠK
(PRÍLOHA č. 16)
j) Daniel Sucháň - o prenájom obecného majetku parc. č. 404/1 (letná piváreň) vo výmere 658 m2 na
3 roky
(PRÍLOHA č. 17)
Rudolf Zárecký - o predĺženie nájmu – prevádzka potravín
(PRÍLOHA č. 18)
k) Alena Baštrnáková - o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov v Dome služieb
(PRÍLOHA č. 19)
l) MUDr. Ján Lančarič - o predĺženie nájmu na prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára
(PRÍLOHA č. 20)
m) Občianskeho združenia Korompa Dogs - o nájom priestorov v Dome služieb
(PRÍLOHA č. 21)
Vzhľadom na nejasné pravidlá pri udeľovaní dotácií spolkom, neziskovým organizáciám a občianskym
združeniam, sa poslanci dohodli, že Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb vypracuje návrh
pravidiel čerpania dotácií. OZ sa ďalej zhodlo na tom, že vo VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Dolná Krupá stanovia termín najneskoršieho predkladania žiadostí o dotácie na
31. október kalendárneho roku. O zmene VZN bude OcÚ všetky subjekty písomne informovať.
Uznesenie č. 11/2017
OZ schvaľuje podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja obecného majetku, pozemku parc. č. 4168/2 k.ú. Dolná Krupá vo výmere 5 m2
LV č.1400 v zmysle žiadosti Evy Bednárikovej, rod. Poláčkovej, bytom Dolný Chríb 491/40, Dolná
Krupá. Pozemok vznikol odčlenením od pozemku parc. č. 4168 na podklade GP č. 089/2016 zo dňa
13.01.2017. Predmetný pozemok sa predáva na základe osobitného zreteľa za cenu 5 €/m2. Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že pozemok je pod časťou stavby rodinného domu a pre obec nemá žiadny hospodársky
význam a iný subjekt nebude mať záujem tento pozemok odkúpiť.
Uznesenie č.11/2017 bolo schválené viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 12/2017
OZ schvaľuje úhradu autobusu, sprievodcu a vstupeniek vo výške 380,- € v zmysle žiadosti Klubu
dôchodcov.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 13/2017
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 500 € v zmysle žiadosti Poľovníckeho združenia Tri háje
Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 14/2017
OZ schvaľuje úľavu vo výške 28 € na dani z nehnuteľností v zmysle žiadosti Simony Galgóciovej.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 15/2017
OZ berie na vedomie žiadosť DH Karpatská kapela a žiadateľovi odporúča v prípade ak má samostatnú
právnickú subjektivitu podať riadnu žiadosť o dotáciu na tlačive dostupnom na webovej stránke obce, ak
nemá, treba žiadosť upresniť z dôvodu určenia rozpočtových položiek.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 16/2017
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie Korompa, úsek Ľudovo-umelecká škola
hudby Johany Slobodovej v sume 200 eur na dieťa ( s trvalým pobytom v našej obci) navštevujúce školu
na 10 mesiacov (január-jún 2017 a september-december 2017) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých
bude školu navštevovať. Maximálna výška dotácie je 2800 € na rok 2017. Ak bude počet detí v škole nižší,
resp. niektoré deti budú navštevovať školu menej mesiacov, dotácia sa prepočíta a primerane zníži.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 17/2017
OZ schvaľuje nasledovné stanovisko k žiadosti Občianskeho združenia Korompa, úsek Ľudovo-umelecká
škola hudby Johany Slobodovej: kultúrne stredisko nepovažuje za vhodný priestor, vzhľadom na akcie,
ktoré sa tam v sobotu uskutočňujú, a taktiež pre deti sú priestory nevyhovujúce aj z bezpečnostného
a prevádzkového hľadiska. Ako najvhodnejšie miesto na priestorové zabezpečenie vyučovania ľudového
tanca OZ odporúča telocvičňu základnej školy.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 18/2017
OZ schvaľuje ukončenie nájmu obecného majetku v priestoroch budovy OŠK Dolná Krupá súpisné
č. 670, parc. č. 149/3 k. ú Dolná Krupá v zmysle žiadosti Daniela Sucháňa.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0 /
Uznesenie č. 19/2017
OZ schvaľuje nájom nebytových priestorov v budove OŠK Dolná Krupá súpisné č. budovy 670, parc.
č. 149/3 k. ú. Dolná Krupá s podlahovou plochou 82 m2 na tri roky za 24,90 €/ m2 za rok v zmysle
žiadosti Daniela Sucháňa, bytom Hoštáky 280/58, Dol. Krupá. Podľa § 9a, ods. 9, písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, trvanie nájmu neprekročí desať dní
v kalendárnom mesiaci.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 20/2017
OZ schvaľuje zámer prenechať majetok obce Dolná Krupá do nájmu formou priameho nájmu podľa § 9
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle žiadosti Daniela
Sucháňa Hoštáky 280/58, Dolná Krupá na obdobie troch rokov za 0,49 €/ m2 za rok. Ide o pozemok vo
vlastníctve obce, parc. č. 404/1 v k. ú. Obce Dolná Krupá vo výmere 658 m2. /za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 21/2017
OZ schvaľuje zámer prenechať majetok obce do nájmu - nebytové priestory budova, predajňa potravín,
Trnavská cesta č. 313, s podlahovou plochou 30 m2 v zmysle žiadosti Rudolfa Záreckého v cene 11,45/m2
za rok na obdobie troch rokov.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 22/2017
OZ schvaľuje predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove domu služieb, predajňa ALBA v zmysle
žiadosti Aleny Baštrnákovej v cene 11,45/m2 za rok na obdobie troch rokov do 30.4.2020.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 23/2017
OZ schvaľuje predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove OcÚ, ambulancia všeobecného lekára na
obdobie troch rokov do 31.3.2020 v zmysle žiadosti MUDr. Jána Lančariča.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 24/2017
OZ schvaľuje nájom nebytových priestorov v budove domu služieb v zmysle žiadosti Občianskeho
združenia Korompa Dogs na tri roky, t.j. do 03.03.2020. Podľa § 9a, ods. 9, písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, trvanie nájmu neprekročí desať dní v kalendárnom
mesiaci.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 25/2017
OZ odporúča vypracovať a zverejniť návrh zmeny VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Dolná Krupá v článku 4, bod 3 nasledovne: Žiadosť o dotáciu na nasledujúci rozpočtový
rok žiadateľ predloží najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku. Žiadosti sa budú posudzovať na
novembrovom rokovaní OZ.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
- Mgr. Lehotová: výtlky na miestnej komunikácii Školská ulica,
- starosta: všetky najnevyhnutnejšie opravy asfaltového povrchu miestnych komunikácií sa budú
realizovať v nasledujúcich mesiacoch,
- K. Baránek: informoval o zverejnenom zámere na rekonštrukciu hasičských zbrojníc a v tejto veci
požiadal starostu, aby zistil ďalšie podmienky, koryto potoku pod mostom na dolnom konci je
nanesené, treba požiadať zodpovednú organizáciu, aby potok v tomto mieste prehĺbila, pretože pri
vyššej hladine vody hrozí upchatie, komu patria ihriská pri škole?
Hasiči počas mrazivých dní chceli zabezpečiť ľadovú plochu na verejné korčuľovanie, túto iniciatívu im
starosta obce zamietol. Na spoločenskej akcii „Pochovávanie basy“ v kultúrnom stredisku mal byť
zabezpečený videozáznam, pretože ľudové tradície majú byť dostupné aj budúcim generáciám.
- starosta: ako osoba zodpovedná za majetok obce nemôžem pripustiť, aby sa poškodzoval neuváženými
krokmi, vytvorenie ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku som zamietol z dôvodu predchádzajúcej
odbornej konzultácie s firmou, ktorá stavbu ihriska realizovala a súčasne robí aj jeho údržbu . Podľa ich
vyjadrenia by sa najskôr musela zabezpečiť separačná fólia, ochrana mantinelov a podobne, aby
nedošlo k poškodeniu umelého trávnika. Mrzí ma, že poslanec OZ ostro vystúpil na hospodára OŠK,
ktorý nechcel dovoliť vytvorenie ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku.
Školské ihriská sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, ktorý k odkúpeniu pozemkov nie je
ústretový ani v takýchto prípadoch.
Obec má zakúpenú video kameru, ktorá sa môže okrem natáčania športových a iných akcií využívať aj
na videozáznam „pochovávania basy“,
- Mgr. Petráš: ihriská sa v rámci možností využívajú, napr. aj pre deti MŠ,
- Mgr. Anetta: jeden deň v týždni by mal OcÚ mať predĺžené úradné hodiny, „dlhý deň“ ako je na iných
úradoch,
- starosta: na úrade je v piatok p. Dekanová do 17.00, v prípade, že niekto nutne potrebuje vybaviť po
16.00 hod., dá sa telefonicky vopred dohodnúť. Pokiaľ viem, nestalo sa, že by niekomu nevyhoveli
alebo nevybavili stránku.
- Mgr. Totka: diera v ceste na Dolnom Chríbe, venčenie psov v parku a znečisťovanie exkrementmi je
problém, ktorý by sa mal riešiť, po zimných mesiacoch by sa malo z ciest zabezpečiť odstránenie
zvyšku po posype, navrhol, aby rokovania OZ nebývali v piatok.
- starosta: podmienky držania psov upravuje VZN, majiteľ má dbať, aby pes neznečisťoval okolie,
- Mgr. Horváth: futbalový oddiel začal s tréningovým procesom,
- Mgr. Petráš: na ceste D. Krupá - Trnava chýbajú pri vozovke smerové stĺpiky, mali by sa doplniť.
Uznesenie č. 26/2017
OZ odporúča starostovi obce zistiť podrobnosti o dotáciách na rekonštrukciu hasičských zbrojníc.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 27/2017
OZ odporúča Obecnému úradu osloviť Správu ciest Trnavského samosprávneho kraja, aby prehĺbil koryto
potoka pod mostom na ceste III. triedy 1299 Trnava – Dolná Krupá a zabezpečil doplnenie smerových
stĺpikov pri tejto ceste.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 28/2017
OZ odporúča starostovi obce vyhlásiť, aby si občania v rámci jarného upratovania očistili komunikácie
pred svojimi rodinnými domami od zvyškov po zimnom posype a v zmysle VZN o chove, držaní a ochrane
zvierat upozornili na povinnosti majiteľa psa.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca
starostu predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním schválili
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
k b o d u 10:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Stanislav Petráš ..........................................
Ing. Marek Totka

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

Dolná Krupá, 15. marec 2017

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

