ZÁPISNICA
z 15. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 3. mája 2017 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schvaľovanie návrhu VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá
4. Správa hlavého kontrolóra obce z kontroly dotácií poskytnutých z rozpočtu Obce Dolná Krupá v roku 2016
5. Správa hlavého kontrolóra obce z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2016
6. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2016
7. Správa hlavného kontrolóra obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 1. štvrťrok
2017
8. Úprava rozpočtu obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
poslanec Mgr. Dekan sa ospravedlnil, poslanec K. Baránek sa nezúčastnil rokovania v čase od 18.00 do 18.50
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Horvátha a Mgr. Janu Lehotovú.
Uznesenie č. 29/2017
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 3. marca 2017:
- podľa uznesenia č. 25/2017 obec zapracovala zmeny do VZN č. 4 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
návrh VZN bol vyvesený 11. apríla a zvesený 27. apríla 2017,
- v zmysle uznesenia č. 26/2017 zistiť podrobnosti o dotáciách na rekonštrukciu hasičských zbrojníc,
starosta oslovil Ing. Nádaského z Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave. Zámer
rekonštrukcie zbrojníc bola interná informácia podaná ministrom vnútra a obce neboli s tým oboznámené.
V spolupráci s Ing. Nádaským bola vypracovaná žiadosť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a 9. marca
bola zaslaná na prezídium Hasičského zboru do Bratislavy a na sekretariát Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
- v zmysle uznesenia č. 27/2017 bol zaslaný list na Správu ciest Trnavského samosprávneho kraja vo veci
prehĺbenia koryta potoka pod dolným mostom a doplnenia smerových stĺpikov na ceste do Trnavy,
- v zmysle uznesenia č. 28/2017 OcÚ formou oznamu v obecnom rozhlase informoval občanov, aby si pred
domami očistili komunikácie od zvyškov po zimnom posype.
Uznesenie č. 30/2017
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce k schvaľovaniu návrhu VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá
uviedol, že do VZN boli zapracované zmeny: v článku 4 bol doplnený bod, podľa ktorého žiadateľ o dotáciu
musí predložiť svoju žiadosť najneskôr do 31. októbra. V článku 5 bol doplnený bod, podľa ktorého žiadosti
na nasledujúci rok zastupiteľstvo posudzuje a schvaľuje na svojom zasadnutí v novembri.
Poslanci sa zhodli na tom, že všetci doterajší žiadatelia budú o týchto podmienkach oboznámení formou listu.
Uznesenie č. 31/2017
OZ schvaľuje VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z kontroly č. 2/2017 zameranú na kontrolu dotácií poskytnutých
z rozpočtu Obce Dolná Krupá v roku 2016. Dotácie boli poskytnuté celkom 13 subjektom v celkovej výške
23 913,74 €.
(PRÍLOHA č. 1)

Ing. Vadovičová pripomenula, aby obecné zastupiteľstvo v nasledujúcom období postupovalo v zmysle
prijatého VZN č. 4/2017.
Uznesenie č. 32/2017
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly hlavého kontrolóra obce č. 2 - kontrola dotácií poskytnutých
z rozpočtu Obce Dolná Krupá v roku 2016.
k b o d u 5:
Hlavná kontrolórka obce ďalej predniesla správu z inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2016.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 33/2017
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly hlavého kontrolóra obce č. 3/2017 z inventarizácie majetku,
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.
(PRÍLOHA č. 3)
k b o d u 6:
Starosta obce požiadal Ing. Vadovičovú, aby prítomných oboznámila so znením Inventarizačného zápisu
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.
Uznesenie č. 34/2017
OZ schvaľuje Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2016.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce ďalej vyzval Ing. Vadovičovú, aby oboznámila prítomných so Záznamom z kontroly č. 4/2017,
ktorý obsahoval:
(PRÍLOHA č. 4)
a) kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 1. štvrťrok 2017,
b) kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 1. štvrťrok 2017,
Správa bola ukončená konštatovaním, že neboli zistené žiadne kontrolné zistenia.
Uznesenie č. 35/2017
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly hlavého kontrolóra obce č. 4/2017.
k b o d u 8:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič spolu s Ing. Kozákovou oboznámili poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 9 až 13 z roku 2017.
- rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 06.03.2017: navýšenie v príjmoch o zostatok príspevku z recyklačného
fondu z roku 2016 a zároveň navýšenie výdavkov o 2479 € za odvoz vytriedeného stavebného odpadu
a komunálneho odpadu.
(PRÍLOHA č. 5A)
- rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 07.03.2017: presun medzi jednotlivými položkami a podpoložkami bez
zmeny rozpočtu vo výške 2 192 €. Napr. bola znížená o 1200,- € položka Všeobecné služby-verejné
obstarávanie k Správe a údržbe pozemných komunikácií , navýšenie v položke odmeny na dohodu
a poistné z tejto odmeny (podprogramy 07.01, 11.03), nakoľko verejné obstarávanie bolo realizovaná na
DOVP. Zníženie v položke údržba kultúrneho domu a navýšenie na všeobecné služby – revízie v dome
služieb v predajni.
(PRÍLOHA č. 5B)
- rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 04.04.2017: navýšenie príjmov ZŠsMŠ – preplatok za plyn rok 2016
o 535 €, navýšenie výdavkov o 535 € - prepravné žiakov na súťaž.
(PRÍLOHA č. 5C)
- rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 05.04.2017: vrátenie nevyčerpanej časti dotácie pre ZŠ s MŠ na
financovanie lyžiarskeho kurzu (3000 €).
(PRÍLOHA č. 5D)
- rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 24.04.2017: navýšenie po predpise dane z nehnuteľnosti na rok 2017 daň stavby (68 €), daň byty (1002 €), poplatky za odpad (2000 €), prenájom hrobových miest (20 €),
správne poplatky (900 €). Vo výdavkoch navýšenie členského ZMOS (1990 €), poplatok za služby
DCOM (1000 €), odvoz a uskladnenie odpadu (1000 €).
(PRÍLOHA č. 5E)
Uznesenie č. 36/2017
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9 až 13 z roku 2017.

Stav rozpočtu obce po rozpočtových opatreniach č.9 až 13/2017 je:
Upravený rozpočet na rok 2017 v €
príjmy
výdavky výsledok hosp.
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 280 986 1 280 986
0
bežný so školstvom
1 158 919 1 158 919
56 330
kapitálový
0
178 397
-178 397
finančné operácie spolu, z toho:
122 067
0
122 067
-z min. rokov
17 249
0
17 249
-z rezervného fondu
104 818
0
104 818
-z úveru
0
0
0
Rozpočet obce: P= 1 268 566,V = 673 270,Rozpočet školy: P = 12 420,V = 607 716,k b o d u 9:
Starosta obce informoval poslancov, že vo veci predaja majetku obce bol zverejnený zámer predaja
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle žiadosti Evy
Bednárikovej, r. Poláčkovej, ktorý poslanci schválili na marcovom zasadnutí. Starosta dal hlasovať
o samotnom predaji.
Uznesenie č. 37/2017
OZ schvaľuje predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve obce Dolná
Krupá - pozemok č. 4168/2 k. ú. Dolná Krupá, LV 1400 vo výmere 5 m2 v zmysle žiadosti Evy Bednárikovej,
r. Poláčkovej za 5 €/m2.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce predniesol ponuky doručené obecnému úradu na základe zverejneného zámeru o prenájom:
a) po otvorení obálky prečítal ponuku Daniela Sucháňa Hoštáky 280/58, Dolná Krupá na nájom časti
obecného pozemku 404/1 vo výmere 658 m2 za 0,49 €/m2 za rok.
(PRÍLOHA č. 6)
b) po otvorení obálky prečítal ponuku Rudolfa Záreckého na nájom priestoru vo výmere 30 m2 v budove
č. 313 v obci Dolná Krupá za 11,45 €/m2 ročne.
(PRÍLOHA č. 7)
Starosta obce uviedol, že na marcovom rokovaní obecného zastupiteľstva nebola pri uznesení č. 24/2017
určená cena nájmu obecných priestorov. Poslanci sa zhodli, že vzhľadom k charakteru činnosti nebude
občianskemu združeniu účtované žiadne nájomné.
Uznesenie č. 38/2017
OZ schvaľuje nájom 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. 39/2017
OZ schvaľuje nájom formou priameho nájmu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - 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. 40/2017
OZ schvaľuje dodatok k uzneseniu č. 24/2017 o nájme nebytových priestorov v budove domu služieb
v zmysle žiadosti Občianskeho združenia Korompa Dogs. Nájom priestorov bude bezplatný.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta ďalej prečítal žiadosti doručené obecnému úradu:
a) Ing. Eduard Malatinec - kúpa časti pozemku parc. č. 461/11 vo výmere 43 m2 nachádzajúcej sa pod
rodinným domom č. 176 odčlenenej geometrickým plánom.
(PRÍLOHA č. 8)
b) Vypra, s. r. o. - zriadenie vecného bremena na parc. č. 3887/39.
(PRÍLOHA č. 9)
c) Rastislav Líška - schválenie návrhu na prijatie za Dobrovoľného strážcu verejného poriadku.
(PRÍLOHA č. 10)
d) Nafta, a. s. Bratislava - stanovisko k geologickým prácam: geologický prieskum - 3D a 2D seizmické
merania.
(PRÍLOHA č. 11)
e) Terranova, s. r. o.- zmena územného plánu obce.
(PRÍLOHA č. 12)
Uznesenie č. 41/2017
OZ schvaľuje podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja obecného majetku, časti pozemku parc. č. 461/11 k. ú. Dolná Krupá vo výmere
43 m2, LV č.1400 v zmysle žiadosti Ing. Eduarda Malatinca. Pozemok parc. č. 219/4 diel 5 vznikol

odčlenením od pozemku parc. č. 461/11 na podklade GP č. 10/2017 zo dňa 22.3.2017. 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.41/2017 bolo schválené viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 42/2017
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena práva prechodu cez parc. č. 3887/21 a parc. č. 3887/24 k parcele č.
3887/39 o výmere 532 m2 v zmysle žiadosti Vypra, s. r. o.. Právo prechodu sa zriaďuje v rozsahu, ktorý bude
pre vlastníka parc. č. 3887/39 vymedzený geometrickým plánom, ktorý bude prílohou zmluvy o zriadení
vecného bremena.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 43/2017
OZ schvaľuje návrh na prijatie Rastislava Líšku za Dobrovoľného strážcu verejného poriadku.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 44/2017
OZ schvaľuje geologické práce - geologický prieskum - 3D a 2D seizmické merania v časti katastrálneho
územia obce Dolná Krupá v zmysle žiadosti Nafta, a. s. Bratislava.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 45/2017
OZ berie na vedomie žiadosť spol. Terranova, s. r. o. Bratislava o zmenu územného plánu a odporúča
žiadateľovi, aby prišiel svoj zámer prezentovať osobne.
Starosta ďalej informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- 9. marca bola odoslaná žiadosť o dotáciu na Prezídium HaZZ a na sekretariát Dobrovoľnej požiarnej
ochrany,
- 11. marca sa obec podieľala na organizácii stolnotenisového turnaja, starosta poďakoval všetkým ktorí
akciu pripravili,
- 16. marca sa uskutočnila kolaudácia kanalizácie a vodovodných sietí na stavbe Potôčky II. Kolaudačné
konanie bolo prerušené, pretože stavby boli nedokončené, príp. realizované v rozpore s projektom.
- 23. marca sa konala kolaudácia ciest, chodníkov, sadových úprav, plynu a verejného osvetlenia Potôčky
II. Aj tu bolo kolaudačné konanie prerušené z rovnakých dôvodov.
- 25. marca obecný úrad zorganizoval v obradnej miestnosti uvítanie detí do života,
- 3.- 6. apríla bolo v areáli OŠK vybudované detské ihrisko,
- 5. apríla bolo vydané stavebné povolenie na Rekonštrukciu chodníka na Pohájskej ul. II. etapa,
- 6.-10. apríla bola opravená a vyasfaltovaná cesta od Nám. Sv. Vendelína na Horný Chríb po odbočku
k bytovkám a boli opravené výtlky na miestnych komunikáciách. Väčšina miestnych komunikácií bola
strojovo pozametaná,
- v 14. a 15. týždni sa v rámci jarného upratovania v obci rozmiestnilo 11 veľkoobjemových kontajnerov,
naplnené boli ihneď po vyhlásení,
- 18. apríla sa začala rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy od predajne COOP Jednota po Krupský
potok. Práce sa vykonávajú tak, aby nebolo narušené plynulé zásobovanie predajne a občania tu mohli
nakupovať,
- v apríli sa odstraňovali nedostatky zistené pri revízií elektroinštalácií a bleskozvodov v obecných
budovách.
Uznesenie č. 46/2017
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Starosta ďalej uviedol, že v priebehu necelých troch mesiacov bol už trikrát úmyselne založený požiar drevnej
hmoty umiestnenej na „Volnom“, naposledy v ranných hodinách dňa 22.4.2017, pri požiaroch zasahoval náš
DHZ. Dal vypracovať ponuku na dve fotopasce s dostatočným dosahom (817 €), ktoré by monitorovali
priestor na „Volnom“, kde je uložená haluzovina na drvenie. Ak by sa jedna z nich osadila na betónový stĺp,
bol by k nej problematický prístup, drevná hmota by sa musela odhŕňať, pretože na zariadení by sa museli
vymieňať batérie. Plošina, ktorá by umožnila prístup k fotopasci by sa musela objednávať a do jej príjazdu by
mohol byť záznam premazaný – fotopasce nedokážu zabrániť prípadným ďalším požiarom. Z dôvodu
vysokého rizika založenia ďalšieho požiaru, ktorý by ohrozoval blízko umiestnené včelstvo, lán obilia, park,
okolité budovy a spôsobil všeobecné ohrozenie, dal znemožniť prístup autami na toto miesto.
- Mgr. Anetta: kto vypracoval cenovú ponuku, cena je privysoká, dajú sa zabezpečiť oveľa lacnejšie,
poslanci odhlasovali vývoz na toto miesto, je iné riešenie?
- starosta: cenová ponuka bola vypracovaná špecializovanou firmou na túto oblasť ochrany, cena je
primeraná parametrom , ktoré by mali mať fotopasce na tento účel a montáži. Ak obecné zastupiteľstvo

-

-

-

prijme uznesenie, neznamená to automaticky povinnosť starostu konať v súlade s jeho obsahom. Obecné
zastupiteľstvo nemá právnu zodpovednosť za obsah prijatých uznesení a už vôbec nezodpovedá za ich
vykonanie – to je už v pôsobnosti a v zodpovednosti starostu ako výkonného orgánu. V prípade, že by
nastali v dôsledku rozsiahleho požiaru vyššie uvedené následky za prečin všeobecného ohrozenia, by bol
stíhaný starosta a nie obecné zastupiteľstvo, pretože v našom právnom systéme kolektívna zodpovednosť
neexistuje. Napriek uvedeným skutočnostiam cca dva roky bola predmetná skládka obcou prevádzkovaná,
zamestnanci obce z haluzoviny vytriedili veľa komunálneho odpadu, ktorý sem občania napriek zákazu
vyvážali.
K. Baránek: je to uzavreté, obec teda nemá najjednoduchší spôsob, ako sa drevnej hmoty zbavovať,
nemáme zberný dvor,
M. Baránková: prečo obec nemá zberný dvor? Prečo bola školou vrátená časť dotácie na lyžiarsky kurz?
starosta: obec podala už dvakrát žiadosť o dotáciu na zberný dvor. Bez uvedenia relevantných dôvodov
Ministerstvo ŽP SR žiadosť obce o pridelenie fin. prostriedkov neschválilo, v júni minulého roku bola
pripravená ďalšia žiadosť, avšak ministerstvo ŽP výzvu zrušilo. Obec má stále platné stavebné povolenie
na zberný dvor a čaká na ďalšie výzvy, aby mohla podať ďalšiu žiadosť o dotáciu.
Ing. Kozáková: časť dotácie na lyžiarsky kurz bola vrátená z dôvodu , že sa neprihlásil dostatočný počet
detí – nízky záujem o lyžiarsky kurz.
Mgr. Horváth: ak bude mať poľnohospodárske družstvo nového majiteľa, treba ho vyzvať, aby odstránil
budovy na tomto pozemku - „Volnom“.
Mgr. Petráš: osobne aj s poslancom Lehotom boli 22. apríla pri požiari, rovnako ako Ing. Kudláč, ktorý má
v tesnom susedstve včelstvá, ktoré požiar bezprostredne ohrozoval. Ing. Kudláč sa vyjadril, že v prípade
ďalšieho prevádzkovania skládky drevnej hmoty na „Volnom“ bude informovať odbor ŽP Okresného
úradu v Trnave o vzniku nepovolenej skládky.
starosta: za týchto podmienok trvá na uzatvorení skládky drevného odpadu určeného na drvenie.

k b o d u 10:
Starosta otvoril diskusiu a odovzdal slovo Mgr. Valjentovej - riaditeľke ZŠsMŠ, ktorá prítomných
informovala o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, o úspechoch, ktoré dosahujú žiaci školy v športových
a vedomostných súťažiach. Výsledky testovaní sú vo väčšine prípadov lepšie ako celoslovenský priemer.
Riaditeľka školy sa venovala aj materiálnemu zabezpečeniu, informovala o postupnej rekonštrukcii priestorov,
zariaďovaní tried novým nábytkom a výpočtovou technikou. Interiéry školy a ich vybavenie sú dnes
porovnateľné s inými modernými školami. Deti reprezentovali obec aj vo vedomostnej súťaži „Daj si čas“,
kde naši žiaci zvíťazili (RTVS ju bude túto časť vysielať 10.6.2017).
Riaditeľka školy dala na záver možnosť vyjadriť sa k predneseným informáciám.
- JUDr. Žák reagoval na anonym, ktorý poukázal na to, že sa neoprávnene pohybuje v objekte školy. Svoju
prítomnosť odôvodnil pomocou pri opravách kosačiek a iných zariadení, zabezpečovaní nákupov
a sponzorskými aktivitami, návštevou ministra v prospech školy. Takéto aktivity sú len na prospech školy.
Podľa jeho slov nepopierateľné zásluhy má na poskytnutí dotácie z havarijného fondu, dovtedy sedel
u ministra, kým neposunul školu na potrebné miesto. Ak zistí, kto písal anonym, vyžiada si zadosťučinenie
v podobe najvyšších možných sankcií.
- M. Baránková: je nedôstojné, keď sú počas smútočných obradov pred domom smútku ľudia vystavení
vetru a nepriaznivému počasiu. Navrhla, aby sa vykonali stavebné úpravy na pergole, ktoré by tento
problém riešili - uzavretie pergoly lexanom alebo zastavaním stavebným materiálom.
- starosta: ľudia by boli pri pohrebných obradoch nad hrobom aj tak vystavení poveternostným
podmienkam. Ochrana občanov pred počasím v uzavretej pergole by bola iba po dobu cca 10 – 15 min. t.j.
počas pohrebného obradu konaného v dome smútku. Takúto úpravu domu smútku by bolo potrebné
konzultovať s architektom, ktorý budovu projektoval /autorský zákon/.
- Adamovičová: Či obec finančne podporí plánovanú akciu Deň detí, ktorá sa bude konať ako minulý rok
v parku?
- PhDr, Korchová podporila iniciatívu p. Adamovičovej a pripomenula prítomným blížiaci sa termín
pripravovanej akcie ku Dňu detí a požiadala o navýšenie dotácie z rozpočtu obce na 700 € (minulý rok
300 €).
- Mgr. Lehotová: sledovala reláciu o satelitoch miest a obcí a spätne je rada, že nehlasovala za ďalšiu
výstavbu na Potôčkoch, pretože podobné satelity prinášajú problémy, čo sa stalo už aj v našom prípade,
Navrhla, aby poslanci dostávali pozvánky aj elektronickou poštou. Či obec bude mať kompostéry
na bioodpad, na Školskej ulici sa tesne pri ceste znovu objavili kamene.
- starosta: hnedé kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad obec zatiaľ nezavádza.
- Mgr. Anetta: Bude sa ďalej pokračovať v prácach na ceste na Chríbe a spevnia sa krajnice? Na Potôčkoch
je znečistená cesta, treba ich upozorniť, aby cestu čistili. Družstvo sa predáva – kto bude zabezpečovať
údržbu ciest? Prečo nerozmýšľame nad zakúpením stroja, ktorý by zabezpečil údržbu ciest resp. aj iné
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zemné práce? Na stránke školy sú faktúry zverejnené až po roku, nie sú tam dátumy úhrady. Navrhol, aby
hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu.
starosta: cesta je opravená a dokončená podľa plánu, krajnice sú dostatočne pevné: Upozorní investora na
Potôčkoch, aby komunikáciu riadne čistili. Je prisľúbené, že údržba ciest by sa mala realizovať ako doteraz
aj iné práce budú zabezpečované pre obec naďalej. Obec ako zriaďovateľ môže kontrolovať iba dotácie,
ktoré škola dostala z rozpočtu obce na prenesené a originálne kompetencie.
Ing. Vadovičová: takúto kontrolu nemá v pláne kontrol na tento rok.
K. Baránek: chodník pri predajni COOP Jednota sa mi nepáči, ako každý rok by sme si mali uctiť 8. máj –
Deň víťazstva nad fašizmom.
poslanci a starosta sa dohodli na položení venca pri pamätníku obetiam vojen 8. mája o 13.00 hod.
Ing. Totka: ako náhradné miesto na zberný dvor navrhol plochu za múrom na Školskej ulici smerom
ku kaštieľu. Či nie je vysoký nový chodník pri cukrárni?
starosta a poslanci sa zhodli, že s takto navrhnutým využívaním by nesúhlasil vlastník - SNM.
starosta: výškové vyhotovenie chodníka pri COOP Jednota je v súlade s projektom a je primerané výške
okolitého terénu.
S. Lehota: poďakoval za práce urobené obcou na osvetlení javiska v kultúrnom dome a spomenul úspešnú
premiéru novej hry naštudovanej divadelnými ochotníkmi, v poslednom čase toho veľa počul o atmosfére
v škole, tiež si pozrel stránku školy, zloženie rady školy, zaujímal sa v akom pracovnom pomere je
v súčasnosti p. Kankarová, keďže je stále členkou rady školy
Mgr. Anetta: za posledný rok p. Kankarovú nevidel na stretnutí rady školy,
PhDr. Korchová: p. Kankarová už dlhšie do práce nechodí, viac ako rok je buď PN, alebo čerpá dovolenku,
alebo ako sa sama vyjadrila, čerpá neplatené voľno, je na zamyslenie, prečo je stále členkou rady školy
za pedagogických zamestnancov materskej školy, keď nie je súčasťou diania v materskej škole, nemôže
objektívne prezentovať názory pedagogických zamestnancov materskej školy.
Mgr. Petráš: asi by bolo potrebné prítomných informovať, aký je dôvod práceneschopnosti p. Kankarovej,
starosta obce ukončil diskusiu na tému škola, pretože na jednom z predošlých rokovaní OZ a rady školy
bolo dohodnuté, že problematika školy sa bude riešiť, ak bude prítomná riaditeľka ZŠsMŠ. Členstvo v rade
školy rieši školský zákon č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, prípadne štatút rady školy.
Mgr. Horváth: požiadal o umiestnenie dvoch retardérov na Parkovej ulici, pretože sa tu nedodržiava
prepísaná rýchlosť. Pán Ondrej Bohunický umiestnil na pole pri vstupe do obce lodný kontajner, či bola
o tom obec informovaná. Navrhol vyrezať dva pagaštany pri vstupe do obce. Požiadal obec o súčinnosť pri
osadení mreže na jednom z okien na budove kabín OŠK. Zmluva o prenájme obecného pozemku na zberné
suroviny by sa ďalej nemala predlžovať. Parkovanie v škole by sa malo konečne riešiť.
starosta: stromy sa môžu vyrezať až po odbornom posúdení, vydaní príslušného povolenia a v čase
vegetačného pokoja, umiestnenie retardérov musí schváliť dopravný inšpektorát PZ SR, osadenie mreže,
ktorá bola vytrhnutá z okna by v súlade so zmluvou o prenájme mohol vykonať hospodár OŠK , nakoľko si
to vyžaduje najprv vykonať murárske práce, ktoré on profesionálne vykonáva. Mrežu následne obec
pomôže nainštalovať. Obec napriek tomu, že už má iba dvoch aktivačných pracovníkov a dvoch
kmeňových zamestnancov vykonáva všetky práce spojené s údržbou ihriska a budovy OŠK. Nakoľko
lodný kontajner nie je pevne spojený so zemou nemal p. Bohunický povinnosť informovať obec.
Mgr. Petráš: vyrezanie takých starých stromov je záležitosť pre odborníkov, pred poštou sú medzi
komunikáciu a spevnenou plochou hlboké jamy, plochu by bolo treba aspoň provizórne upraviť.
starosta: riešenia parkovísk by nemali byť provizórne, ale v budúcom období ich riadne naprojektovať
a zahrnúť do rozpočtu obce.

Uznesenie č. 47/2017
OZ schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na akciu „Cesta rozprávkovým parkom“ z 300,- na 700 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 48/2017
OZ odporúča obecnému úradu zasielať poslancom pozvánku s programom rokovania aj elektronickou
poštou.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 49/2017
OZ schvaľuje doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 1.1.2017 - 30.6.2017
o vykonanie kontroly použitia dotácií z rozpočtu obce Základnou školou s materskou školou.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa poslanec Petráš/
Uznesenie č. 50/2017
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníka
a spevnenej plochy od COOP Jednota po Krupský potok.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 11:
Starosta obce požiadal svojho zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie z rokovania OZ.
Uznesenie č. 51/2017
OZ schvaľuje návrh na uznesenie z rokovania OZ.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 12:
Starosta obce poďakoval členom obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Jana Lehotová .............................
Mgr. Marek Horváth .............................

Dolná Krupá, 12. máj 2017

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

