ZÁPISNICA
z 9. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 6. mája 2016 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie platu starostu obce podľa zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2016
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
poslanec K. Baránek sa ospravedlnil, poslanec S. Lehota sa nezúčastnil rokovania v čase od 20.00 do 21.00 h
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Dekana a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 27/2016
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 8 - 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 26. februára 2016.
- v zmysle uznesenia č. 26/2016 OcÚ formou oznamu v obecnom rozhlase informoval občanov o povinnosti
označiť rodinný dom súpisným a orientačným číslom.
Uznesenie č. 28/2016
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce informoval prítomných o právnych prepisoch potrebných k prerokovaniu a stanoveniu platu
starostu obce. Poslanci sa jednotlivo vyjadrili k výške platu starostu obce.
Uznesenie č. 29/2016
OZ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 61/2015 zo dňa
7. mája 2015 bol mesačný plat starostu obce doposiaľ stanovený ako 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 70 %. Po uplatnení priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2015 znamená, že od 1. januára 2016 do opätovného
prerokovania a stanovenia platu sa pokračuje vo vyplácaní takto stanoveného platu, zvýšeného o 70 %, ale
prepočítaného podľa aktuálnej priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.
Uznesenie č. 30/2016
OZ schvaľuje s účinnosťou od 1. mája 2016 mesačný plat starostovi obce podľa zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
(posledná novela č. 377/2015) nasledovne: 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zvyšuje o 70 %.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič spolu s Ing. Kozákovou oboznámili poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 9 až 15 z roku 2016.
- rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 29.02.2016: navýšenie v príjmovej položke vratky (vrátenie PZP za
hasičské auto) o sumu 282 €, vo výdavkových položkách navýšenie vo výške 282 € na položkách údržba
softvéru, odmena skladníka CO, nemocenské dávky, všeobecný materiál pre obecnú knižnicu
a reprezentačné pre obecnú knižnicu. Ďalej boli na príjmových položkách za predaj výrobkov, tovaru
a služieb zmenené kódy zdroja,
(PRÍLOHA č. 1A)
- rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 07.03.2016: transfer zo štátneho rozpočtu pre školu - učebnice 671 €
a dotácia na cestovné - na školu v prírode 3500 €.
(PRÍLOHA č. 1B)

- rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 21.03.2016: presun medzi jednotlivými položkami v rozpočte ZŠsMŠ oprava ekonomického členenia
(PRÍLOHA č. 1C)
- rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 22.03.2016: Príjmy ZŠ s MŠ navýšené o preplatky za elektrinu za rok
2015 (540 €), vo výdavkoch z vybraných z vlastných príjmov v položke všeobecný materiál ZŠ navýšené
o 122 €, školská jedáleň o 418 €.
(PRÍLOHA č. 1D)
- rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 22.03.2016: navýšenie príjmov obce o účelovú dotáciu od Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR pre DHZ D. Krupá v príjmovej položke tuzemské granty, vo výdavkoch o túto sumu
navýšené položky všeobecný materiál (900 €), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (1100 €).
(PRÍLOHA č. 1E)
- rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 15.04.2016: navýšenie príjmov v sume 114 € o úhradu za súťažné
poplatky a nájomné za prenájom hrobových miest, vo výdavkoch navýšenie v položke bežné transfery na
nemocenské dávky (náhrady pri pracovnej neschopnosti) o túto sumu.
(PRÍLOHA č. 1F)
Uznesenie č. 31/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 29.02.2016, celkové príjmy aj výdavky upraveného
rozpočtu sú 1 118 524 €.
Uznesenie č. 32/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 07.03.2016, celkové príjmy aj výdavky upraveného
rozpočtu sú 1 122 695 €.
Uznesenie č. 33/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 21.03.2016, celkové príjmy aj výdavky upraveného
rozpočtu sú bez zmeny - 1 122 695 €.
Uznesenie č. 34/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 22.03.2016, celkové príjmy aj výdavky upraveného
rozpočtu sú 1 123 235 €.
Uznesenie č. 35/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 22.03.2016, celkové príjmy aj výdavky upraveného
rozpočtu sú 1 125 235 €.
Uznesenie č. 36/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 15.04.2016, celkové príjmy aj výdavky upraveného
rozpočtu sú 1 125 349 €.
Starosta ďalej informoval, že bola vypísaná výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov
a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia. Termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do 31.07.2016.
Navrhol, aby sa obec túto výzvu reflektovala a podala žiadosť na výstavbu zberného dvora. Poslanci návrh
jednomyseľne podporili.
S návrhom súvisí rozpočtové opatrenie č. 15: v príjmových položkách navýšenie príjmov bežného rozpočtu
o 5600 € a vo výdavkovej časti rozpočtu doplniť aktualizáciu nákladov na projektovú dokumentáciu (2000 €),
žiadosť o dotáciu (1800 €) a verejné obstarávanie na zberný dvor (1800 €).
(PRÍLOHA č. 1G)
Uznesenie č. 37/2016
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 06.05.2016, celkové príjmy aj výdavky upraveného
rozpočtu sú 1 130 949 €, z toho bežné príjmy 1 044 059 €, príjmy z finančných operácií 86 890 €, výdavky
bežného rozpočtu 925 287 €, výdavky kapitálového rozpočtu 205 662 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- 7. marca pracovníci OcÚ osadili 18 kusov opôr na popínavé ruže pred obecným úradom,
- 21. marca nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie na investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka, rigolu
a časti miestnej komunikácie na Podhájskej ulici - I. etapa,
- 8. apríla bolo na túto investičnú akciu začaté verejné obstarávanie, otváranie ponúk sa uskutočnilo 6. mája.
Súťažné podmienky si prevzalo 11 uchádzačov a ponuky doručilo 8 z nich. Bola vybraná ponuka
s najnižšou cenou 95 889,22 € s DPH, ktorú predložila firma EKOP, s. r. o. Kátlovce. Realizácia
investičnej akcie bude v období august – október 2016.
- 4. apríla sa uskutočnil zber prepáleného jedlého oleja,
- v 14. a 15. týždni sa realizoval vývoz 12 veľkoobjemových kontajnerov, dva z nich naplnili členovia
Poľovníckeho združenia Tri háje počas čistenia chotára,

- 15. apríla po urgencii zabezpečila Správa ciest TTSK orezanie kríkov a náletovej zelene pri ceste pred
vjazdom do obce,
2. mája bol vyhotovený a podpísaný preberací protokol na stavbu „Rekonštrukcia a zateplenie strechy
a výmena výplní na budove kultúrneho strediska“. Od 3. mája sa na stavbe začalo pracovať.
- aktuálne sa robí prieskum trhu na zákazku z nízkou hodnotou Oprava miestnych komunikácií po zimnej
prevádzke, do konca mája by mali byť opravy zrealizované.
Ako starosta uviedol už pri schvaľovanú rozpočtového opatrenia č. 15, obec má záujem podať žiadosť
súvisiacu s možnosťou získať dotáciu na vybudovanie zberného dvora. V tejto súvislosti je potrebné schváliť
zámer obce podať takúto žiadosť.
Uznesenie č. 38/2016
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 39/2016
OZ schvaľuje zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, prioritná os Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval, že
- v 19.- 20. týždni projektant vykoná obhliadku chodníka na Podhájskej ulici a bude zadaná objednávka na
II. etapu rekonštrukcie. Rovnako sa uskutoční obhliadka priestranstva pred predajňou COOP Jednota
a chodníka po potok a aj tu bude zadaná objednávka projektantovi na vyhotovenie projektovej
dokumentácie.
- vo veci prenájmu obecného pozemku parc. č. 404/ bola na OcÚ doručená jedna ponuka. Starosta otvoril
obálku s ponukou Daniela Sucháňa, ktorý predložil cenu 0,49 €/m2.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 40/2016
OZ schvaľuje prenájom obecného pozemku parc. č. 404/1 s výmerou 658 m2 Danielovi Sucháňovi za cenu
0,49 €/m2.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- ohľadom odpisu daňového nedoplatku spol. Slovdrink, s. r. o. podal vysvetlenie exekútor v tom zmysle, že
exekútor zastavil exekúciu pre nemajetnosť.
(PRÍLOHA č. 3)
-

Uznesenie č. 41/2016
OZ berie na vedomie odborné stanovisko exekútora k nemožnosti vymáhať daňový nedoplatok.
Uznesenie č. 42/2016
OZ schvaľuje odpis daňového nedoplatku spol. Slovdrink s. r. o. vo výške 1 660,43 € podľa platobného
výmeru 807/2009 zo dňa 17.08.2009.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej predniesol žiadosti doručené obecnému úradu:
a) Peter Gádoši - odkúpenie pozemku parc. č. 4167/9 vo vlastníctve obce s výmerou 9 m2,
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 43/2016
OZ schvaľuje zámer priameho predaja pozemku podľa § 9a, ods. 1, písm. c.) zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. Ide o nasledovný pozemok: parc. č. 4167/9 zastavaná plocha, ktorý vznikol na základe
GP č. 12/2016 zo dňa 27.01.2016 odčlenením z parcely 4167/1 v katastrálnom území KÚ Dolná Krupá.
Cena pozemku bude stanovená znalcom podľa osobitného predpisu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
b) Poľovnícke združenie Tri háje - žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 500 €,
(PRÍLOHA č. 5)
c) OZ KorompaDogs v zastúpení Martiny Anettovej - žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 500 €,
(PRÍLOHA č. 6)
d) Folklórny súbor Karpatskí valaškári - žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2 844 €,
(PRÍLOHA č. 7)
e) Slovenský zväz chovateľov poštových holubov ZO Dolná Krupá - žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo
výške 200 €,
(PRÍLOHA č. 8)
f) Obecný športový klub - žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce na r.2016 o sumu 5 000 €,
(PRÍLOHA č. 9)
K preloženým žiadostiam starosta obce uviedol, že v rozpočte obce sú nepokryté iné potrebné výdavky: ako
napr. výdavky vyplývajúce z komunitného plánu obce, výdavky súvisiace s realizáciou zberného dvora,

výdavky na zariadenie ďalších miestností OcÚ novým nábytkom atď. Zároveň uviedol, že poskytovanie
dotácií v takom rozsahu, v akom ich obec v súčasnosti prideľuje, je pre ňu neúnosné a má za následok
posúvanie niektorých investičných akcií na neskoršie obdobia. Taktiež podotkol, že niektoré z týchto
subjektov požadujúcich dotácie od obce sa ani nezaregistrovali pre príjem 2% daní zo závislej činnosti. Preto
navrhol nevyhovieť im v plnej výške.
- Mgr. Lehotová zdôvodnila potrebu zabezpečenia nových kostýmov pre FS Karpatskí valaškári množstvom
vystúpení (napr. Myjavské slávnosti), ktorými reprezentujú obec, pričom niektorí členovia súboru nemajú
vhodné oblečenie. Súbor nežiada o dotácie často, dlhodobo si náklady súboru hradia z vlastných zdrojov.
- Mgr. Horváth, Mgr. Dekan: zdôvodňovali potrebu navýšenia rozpočtu OŠK nutnosťou cestovných náhrad
pre hosťujúcich hráčov, ktorých počet sa v tejto sezóne výrazne zvýšil. Požadovaná suma umožní dokončiť
jarnú časť súťaže pri doterajšom zložení mužstva. Obaja poslanci prisľúbili, že v nasledujúcom období
klub urobí maximum pre zvýšenie zastúpenia domácich hráčov.
- Mgr. Petráš: zaujímal sa o ďalšie zdroje financovania klubu mimo dotácií z rozpočtu obce,
- Mgr. Horváth: sponzorské príspevky a výťažok z akcií organizovaných klubom predstavujú za sezónu asi
3000 €, istá suma sa každoročne získa aj z darovaných 2% z daní zo závislej činnosti. Poslanec Horváth
však zároveň poukázal aj na nezáujem priaznivcov futbalu o jeho ďalšie napredovanie, keď účasť na
verejnej výročnej schôdzi 11. marca t. r. bola, napriek maximálnej propagácii, zo strany verejnosti
prakticky nulová. Ak sa nepodarí rozšíriť funkcionársku základňu a nepodarí zvýšiť záujem domácich
hráčov o reprezentáciu obce, obecný futbal bude stáť pred novým ročníkom pred vážnym rozhodnutím,
ako pokračovať ďalej.
- PhDr. Korchová: za všetkými žiadosťami treba vidieť tých, ktorí ich podali, všetci vyvíjajú nejakú činnosť
prospešnú pre obec...
Poslanci sa zhodli, že v budúcnosti bude posudzovanie dotácií vyžadovať stanovenie presných kritérií
a dodržiavanie podmienok z VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá. Nakoniec vyjadrili
názor, že požadované sumy krátiť nebudú.
Starosta dal o žiadostiach o dotácie hlasovať jednotlivo. Zároveň upozornil, že finančné prostriedky na dotácie
nie sú v rozpočte plánované, budú upravené rozpočtovým opatrením až po prerokovaní Záverečného účtu
obce za r.2015 v mesiaci jún.
Uznesenie č. 44/2016
OZ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500 € v zmysle žiadosti Poľovníckeho združenia Tri
háje, účel: nákup krmív, liečiv, materiálno-technické. zabezpečenie zberu odpadu, materiál na opravu
krmelcov, násypcov a napájačiek, zabezpečenie umelého odchovu bažanta, nákup terčov, brokového streliva
a papiera pri príležitosti oslavy MDD organizovaného poľovníckym združením.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 45/2016
OZ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500 € v zmysle žiadosti občianskeho združenia
KorompaDogds na zabezpečenie činnosti „Chlpatý krúžok-kynológia pre deti“ (financovanie účasti na
výstavách psov a prednáškach v Bratislave, Modre, Nitre a na prednáškach v obci spojených s opekačkou).
/za 5 - proti 0 - zdržal sa poslanec Petráš a Anetta/
Uznesenie č. 46/2016
OZ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie vo výške 2 844 € v zmysle žiadosti folklórneho súboru Karpatskí
valaškári na krojové čižmy a krojové nohavice.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 47/2016
OZ schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie vo výške 200 € zmysle žiadosti Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov ZO Dolná Krupá na dopravu holubov na východiskové miesta letov.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 48/2016
OZ schvaľuje navýšenie poskytnutej finančnej dotácie na rok 2016 o 5 000 € v zmysle žiadosti Obecného
športového klubu Dolná Krupá, účel dotácie: úhrady za dopravu autobusmi, úhrada prostriedkov
organizačného a materiálovo-technického zabezpečenia futbalového klubu, vyplácanie cestovných náhrad
hosťujúcim hráčom a trénerom, nákup športových potrieb, poplatky SFZ).
.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa poslanec Petráš/
g) Západoslovenská distribučná, a. s.- žiadosť o súhlas na položenie rozvodov a zriadenie vecného bremena.
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 49/2016
OZ schvaľuje položenie rozvodov 22kV a 1kV a zriadenie vecného bremena za odplatu 15€/m2 na
pozemkoch o ploche 278,94m2 v zmysle žiadosti Západoslovenská distribučná, a. s.. Jedná sa o pozemky
a časti výmer z týchto pozemkov: parc.č. 466/4-19,61m², parc. č. 464-154,15m², parc. č.459/18-63,12m²,
parc.č.3785/1-9,1m² a parc.č.461/11-32,63m².
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k bodu 6
Starosta obce otvoril diskusiu:
- Mgr. Anetta: či je napojená kanalizácia v Bare Beethoven, na pozemku susediacom s rodinným domom
Pilátových na Školskej ulici sú osadené betónové prekážky, ktoré neumožňujú stretávanie vozidiel na
miestnej komunikácii - je pozemok súkromný alebo obecný. Pretože sa vyhlasuje pred 16.00 hodinou,
mnoho občanov zamestnaných mimo obce si oznamy nemôže vypočuť,
- starosta: kanalizačná prípojka bola dokončená, vlastníka domu na Školskej ulici upozorní, pretože
pozemok je obecný, pracovná doba zamestnankyne OcÚ je v piatok do 17.00, je možné vyhlasovať
neskôr, t .j.o 16.45, okrem zimného obdobia, kedy je už o takomto čase zotmené. Pripomenul, že všetky
dôležité oznamy sú zverejňované aj na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 50/2016
OZ odporúča OcÚ vyhlasovať piatkové oznamy v miestnom rozhlase o 16.45 h.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Dekan: aké sú šance obce uspieť pri žiadosti o príspevok na zberný dvor, občania nevedia, aký je
postup pri odovzdávaní prepáleného oleja, aká je situácia ohľadom zákazu využívať betónovú plochu
medzi pavilónmi v areáli školy?
- starosta: žiadosti na podporu zberného dvora z eurofondov podávala obec už dvakrát, doteraz neúspešne,
bandasky na prepálený olej sú k dispozícii na obecnom úrade, pri výmene nemusia byť celkom naplnené.
Postup výmeny bol niekoľkokrát vyhlásený v obecnom rozhlase. Na rokovaní s riaditeľkou ZŠsMŠ Mgr.
Valjentovou a zástupkyňou pre MŠ PhDr. Korchovou sa nedospelo ohľadom využívania betónovej plochy
k spoločnému stanovisku.
- Ing. Totka: chodník na Hlavnej ulici (horný koniec) je na mnohých miestach poškodený
- starosta: uvedený chodník sa jednak nerobil podľa noriem, bol vyhotovený bez projektovej dokumentácie
a na mnohých miestach ho poškodili samotní občania, keď realizovali kanalizačné prípojky k svojim
domom a neuviedli ho do pôvodného stavu.
- S. Lehota: miestni ochotníci odohrali 24. apríla premiéru hry Silvestrovská noc, 8. mája bude 1. repríza,
- PhDr. Korchová: 4. júna bude v parku akcia ku dňu detí, ktorú bude spolufinancovať aj obec. K aktívnej
účasti vyzvala aj poslancov. Spomenula už realizovanú vydarenú akciu Zdobenie veľkonočných vajíčok.
- Mgr. Horváth: vydáva sa súpisné číslo až po kolaudácii domu? Plánuje sa dokončiť úprava povrchu na
autobusovej zástavke Horný mlyn? Aká je momentálna vlastnícka situácia pozemku pri predajni Centrum?
- starosta: súpisné číslo sa môže vydať aj pred kolaudáciou, ak žiadateľ žiada o určenie čísla z dôvodu
prevodu vlastníctva k stavbe alebo na účel poistenia stavby. Zastávka bola opravovaná počas zimy, obec
skontroluje aktuálnu situáciu. Pozemok pri predajni Centrum zmenil vlastníka, susedný dom, ktorý hrozí
zrútením odmieta jeden zo spolumajiteľov predať.
- Mgr. Petráš: poďakoval starostovi za osadenie opôr k ružiam na námestí a pozval všetkých na Slávnosť
ruží, ktorá sa uskutoční 4. a 5. júna 2016. Vyzdvihol dobrovoľnícke aktivity, predovšetkým mladých ľudí,
ktorí zorganizovali ďalšiu brigádu v parku. Vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2 %
zaplatenej dane niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov z našej obce. Informoval o novinkách na
obecnej stránke (územný plán, rubrika výstavba a bývanie...). Upozornil na stále sa zväčšujúci kopec
z naplavenín potoka, ktorý je na obecnom pozemku oproti hornému mlynu.
- Marek Štibraný: poukázal na prepadnuté chodníky na Hlavnej ulici, na zeleň presahujúcu nad chodníky, na
parkovanie na chodníkoch a neporiadok pred domami. Ďalej kritizoval ľahostajnosť občanov k dianiu
v obci a celkový nezáujem o veci verejné.
- starosta: k chodníku je vyššie uvedené stanovisko, na nesprávne parkovanie sú občania dlhodobo
upozorňovaní.
Uznesenie č. 51/2016
OZ odporúča vyhlásiť v miestnom rozhlase oznam, aby si občania pozametali zostatky štrku z krajníc ciest
po zimnom posype a aby neparkovali vozidlá na chodníkoch.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 53/2016
OZ schvaľuje financovanie akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sumou maximálne 300 €
z rozpočtu obce.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce požiadal svojho zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie z rokovania OZ.
Uznesenie č. 53/2016
OZ schvaľuje návrh na uznesenie z rokovania OZ.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 8:
Starosta obce poďakoval členom obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Marek Dekan ..............................
Ing. Marek Totka ...........................

Dolná Krupá, 13. máj 2016

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

