ZÁPISNICA
z 24. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 8. augusta 2018 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 2. štvrťrok 2018
4. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá k 30.6.2018 a vyhodnotenie
rozpočtu obce Dolná Krupá za 1. polrok 2018
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu, stanovenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov OZ
pre voľby do orgánov samosprávy 2018
6. Úprava rozpočtu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
prítomní: Mgr. Juraj Anetta, Mgr. Marek Dekan, Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová, Stanislav
Lehota, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš, Ing. Marek Totka
neprítomný: Klement Baránek, ospravedlnený
Pred začiatkom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce a poslanci OZ vykonali obhliadku
objektov na Rybníčkoch, ktorých majiteľom je Jozef Hambálek. Po ich návrate sa začalo rokovanie OZ, na
ktorého časti boli prítomní zástupcovia médií.
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Juraja Anettu a Mgr. Janu Lehotovú.
Uznesenie č. 66/2018
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 28. júna 2018.
- Uzn. č. 64/2018: ohľadom napojenia starých rodinných domov na Potôčkoch na vodovod – v septembri
bude SK Potôčky zadávať projekt, obec bude so svojím projektom postupovať separátne,
- Uzn. č. 65/2018: projekt odtoku dažďovej vody na konci ul. Hoštáky bude zaradený do rozpočtu na rok
2019.
Uznesenie č. 67/2018
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič ospravedlnil neprítomnú hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú
a oboznámil prítomných so Správou z kontroly č. 4/2018, ktorá zahŕňa:
- Kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 2. štvrťrok roku 2018,
- Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Dolná Krupá za kontrolované obdobie.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 68/2018
OZ berie na vedomie Správu z kontroly č. 4/2018.
k b o d u 4:
Starosta obce informoval o Monitorovacej správe k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá k 30.6.2018
a vyhodnotení rozpočtu obce Dolná Krupá za 1. polrok 2018.
(PRÍLOHA č. 2)
Materiál dostali poslanci k preštudovaniu v dostatočnom predstihu, nezazneli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 69/2018

OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá k 30.6.2018
a vyhodnotenie rozpočtu obce Dolná Krupá za 1. polrok 2018.
k b o d u 5:
Starosta obce informoval, že predseda NRSR vyhlásil voľby do orgánov samospráv a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018. Zo zákona je samospráva povinná 90 dní pred voľbami schváliť úväzok
starostu a do 65 dní pred voľbami stanoviť počet obvodov a počet poslancov. Rovnako je povinná zverejniť
počet obyvateľov obce.
Uznesenie č. 70/2018
OZ na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov určuje na celé funkčné obdobie starostu obce Dolná Krupá po voľbách konaných dňa
10. 11. 2018 rozsah úväzku starostu takto: plný úväzok.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 71/2018
OZ schvaľuje pre voľby do orgánov samospráv, ktoré sa uskutočnia 10. 11. 2018 pre obec Dolná Krupá 1
volebný obvod a počet poslancov stanovuje na 9.
/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. 20 až č. 24/2018.
(PRÍLOHY č. 3A až 3E)
- rozpočtové opatrenie č. 20/2018 zo dňa 28. júna 2018 - presun 2160 € vo výdavkových položkách po
schválení komunitného plánu: donáška obedov - odmena na dohodu a odvody poistného, príspevok na
finančnú výpomoc pre občanov využívajúcich pobyt v dennom stacionári alebo opatrovateľskú službu.
Zníženie výdavkov na opravu miestnych komunikácií o 2160 €,
- rozpočtové opatrenie č. 21/2018 zo dňa 29. júna 2018 - v príjmoch doplnený transfer 30 000 €
z Ministerstva vnútra na modernizáciu hasičskej zbrojnice, v kapitálových výdavkoch doplnené výdavky
o túto sumu; v bežných výdavkoch presuny medzi podpoložkami - materiálne vybavenie hasičského
zboru z dotácie,
- rozpočtové opatrenie č. 22/2018 zo dňa 6. júla 2018 - v príjmoch školy zvýšený príjem zo zberu papiera
o 94 €; vo výdavkoch školy zvýšené výdavky na všeobecný materiál,
- rozpočtové opatrenie č. 23/2018 zo dňa 26. júla 2018 - v príjmoch obce zvýšená dotácia na matričnú
činnosť (179 €), zvýšený príjem z správnych poplatkov (750 €), v kapitálových príjmoch doplnený
transfer pre OŠK (15 000 €); vo výdavkoch zvýšené výdavky na matričnú činnosť-valorizácia platu a
odvodov (179 €), na opravu kamerového systému (500 €), doplnený výdavok na administráciu súvisiacu
s modernizáciou hasičskej zbrojnice a kapitálový výdavok na rekonštrukciu budovy OŠK.
- rozpočtové opatrenie č. 24/2018 zo dňa 8. augusta 2018 - v príjmoch obce zvýšený príjem z nájmu,
- (233 €) a doplnený príspevok za prieskumné práce - plyn pre NAFTA, a. s. (2 471 €); vo výdavkoch obce
zvýšené výdavky na činnosť spoločného obecného úradu - stavebná činnosť (2 471 €), doplnený výdavok
na projektovú dokumentáciu na vodovod Potôčky (2 000 €).
Uznesenie č. 72/2018
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtových opatrení č. 20/2018, č. 21/2018, č. 22/2018
a č. 23/2018.
Uznesenie č. 73/2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č.24 zo dňa 8. 8. 2018.
Stav rozpočtu obce po rozpočtových opatreniach č.20 až 24/2018 je:
Upravený rozpočet na rok 2018 v €
Rozpočet obce so školstvom, z toho
bežný so školstvom
kapitálový
finančné operácie spolu, z toho:
-z min. rokov
-z rezervného fondu
-z úveru
Rozpočet obce: P = 1 377 606
V= 763 718
Rozpočet školy: P = 42 752
V= 656 640

príjmy
1 420 358
1 206 803
45 000
168 555
3 965
164 590
0

výdavky
výsledok hosp.
1 420 358
0
1 157 082
49 721
263 276
-218 276
0
168 555
0
3 965
0
164 590
0
0
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 74/2018
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov: rekonštrukcia miestnej
komunikácie Hoštáky v sume 81 090 € a obstaranie projektovej dokumentácie na vodovod v časti Potôčky
vo výške 2 000 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 75/2018
OZ schvaľuje rekonštrukciu budovy kabín obecného športového klubu v sume 21 000 € financovanú
z rozpočtu obce v sume 6 000 € a z transferu v sume 15 000 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Michal Magula za signatárov výzvy odovzdal starostovi jej text s podpisovými hárkami. Starosta prevzal
„Výzvu obyvateľov obce Dolná Krupá proti pôsobeniu gangu Nočných vlkov v katastri obce“. Prečítal ju a
k časti výzvy týkajúcej sa vykonávanej činnosti v lokalite Rybníčky, ktorá je v rozpore s územným plánom
obce uviedol, že obec podľa stavebného zákona pripravovala miestne zisťovanie so Spoločným obecným
úradom (stavebný úrad). Vzhľadom na skutočnosť, že obec v predmetnej veci dostala na vedomie podnet na
vykonanie štátneho dohľadu, ktorý bol zaslaný na Slovenskú stavebnú inšpekciu v Nitre, z tohto dôvodu
nevykonala miestne zisťovanie. Obec bude poskytovať súčinnosť, ak o to vyššie uvedený kontrolný orgán
požiada.
Zároveň starosta vyzval poslancov, aby sa k výzve vyjadrili.
(PRÍLOHA č. 4)
- Mgr. Horváth: či je na rokovaní povolená prítomnosť médií?
- starosta: rokovanie je verejné, prítomnosť médií je povolená,
- Mgr. Lehotová: pán Hambálek počas prehliadky areálu hovoril, že nedávno tam bola televízia JOJ, a po
štvorhodinovej návšteve vyšlo niečo, čo nebola pravda. Ukázal nám všetky objekty. Bolo by to pekné
múzeum II. svetovej vojny, má tam skutočne veci, ktoré len tak nevidíte. Ešte mesiac dozadu tam boli
historické tanky a vojenská technika, teraz v areáli už nie sú. Čo sa týka Nočných vlkov, boli nám
predstavení traja členovia klubu - starší páni, otcovia rodín, starí otcovia, ktorých si neviem predstaviť
ako gangstrov a je mi smiešne mať z nich také obavy. Nemám z toho taký strašný dojem, ako píše sa vo
výzve obyvateľov.
- Mgr. Dekan: priklonil by som sa k pani Lehotovej, nevidel som tam nič zlé a počkám si na závery
inšpekcií a kontrol,
- Ing. Totka: nevidí tam nič zlé,
- S. Lehota: moje obavy sa rozplynuli,
- Mgr. Horváth: spýtal sa signatárov výzvy, ako si predstavujú, že obecné zastupiteľstvo naloží s ich
výzvou?
- M. Magula: jediná vec, o ktorej vy rozhodnete je, či povolíte zmenu územného plánu,
- Mgr. Petráš: majiteľa som sa pýtal na cvičenie polovojenskej organizácie Slovenskí branci v jeho areáli.
Odpovedal, že išlo o zhodu náhod a podľa jeho slov to bola chyba. Keď sa starosta spýtal, ako vníma, že
je tam základňa Nočných vlkov, odpovedal že je to „office“, kde prichádzajú žiadosti o členstvo,
spomenul Rakúsko a Španielsko.
Starosta obce ďalej informoval o aktivitách obecného úradu od posledného rokovania OZ:
- v dňoch 28. 6. - 4.7. 2018 sa opravil asfaltový povrch miestnej komunikácie na Ul. Školská, bol zhotovený
betónový žľab v hornej časti ulice pri dome Silvestra Petráša,
- 6. júla boli opravené výtlky na miestnych komunikáciách,
- 23. júla bola ukončená výstavby dažďovej kanalizácie v dĺžke 165,5 m pri Apimede,
- od 13. augusta sa začne s rekonštrukciou miestnej komunikácie na Ul. Hoštáky a časti Podhájskej ulice
(chodník 119 bm, rúra v rigole 50 m, odfrézovanie povrchu a položenie nového asfaltu na MK),
- od 27. augusta 2018 sa začne s rekonštrukciou strechy hasičskej zbrojnice,
- na základe žiadosti obce z 19.6.2018 Slovenská správa ciest zaslala stanovisko, že zabezpečí doplnenie
samostatnej smerovej tabule s vyznačením smeru Dolná Krupá a Horná Krupá na ceste I/51 v termíne
do 30. 9. 2018.
Uznesenie č. 76/2018
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ.
k b o d u 8:
Starosta otvoril diskusiu:

Mgr. Lehotová: ako sa posunula zmena územného plánu na Podhájskej ulici?
starosta: 18. júla bola zadaná objednávka na zmenu územného plánu,
Mgr. Dekan: bola zverejnená výzva Zeleň v obci, mohla by sa to týkať oddychovej zóny,
starosta: registruje podobné výzvy, nie je možné zapájať sa vždy, odčerpáva to financie z iných položiek,
Ing. Totka: nepozametala sa časť slepej Ul. Hoštáky, vrátane parkoviska,
starosta: šofér dostal mapu obce s pokynmi aj som mu časť obce ukázal, asi sa to stalo nedopatrením
alebo tam mohli byť zaparkované autá ,
- Mgr. Horváth: dve pripomienky k územnému plánu – pozemok vedľa obecného úradu je vedený ako
nízkopodlažná zástavba, mal by byť klasifikovaný ako plocha občianskej vybavenosti a pozemky, na
ktorých má postavený dom Ján Reisinger sú evidované ako plochy občianskej vybavenosti, tie by sa mali
zmeniť na plochy nízkopodlažnej zástavby,
- starosta: zmena v lokalite vo vlastníctve pána Reisingera by mala byť na jeho podnet, resp. po jeho
súhlase. Pozemok za obecným úradom je v spoluvlastníctve s COOP Jednotou. Možnosť tejto zmeny
bude preverená.
- Mgr. Petráš: či poslanci OZ nemienime zaujať stanovisko k výzve, ktorá bola odovzdaná? Z úcty k 218
občanom je potrebné vyjadriť sa k tomu,
- Starosta obce: stanovisko k výzve, je žiadúce zaujať. Obce sa týka najmä časť výzvy o rozpore
s územným plánom, tak ako to uviedol aj jeden zo signatárov výzvy M. Magula, kde nás vyzývajú, aby
sme prípadnej žiadosti o jeho zmenu nevyhoveli. Zatiaľ takáto žiadosť nebola podaná. Ak by
v budúcnosti teoreticky malo prísť k zmene účelu využívania pozemkov a budov v lokalite Rybníčky,
bolo by potrebné tento nový účel presne špecifikovať, ako napr. na spomínané múzeum. Zároveň
upozornil na to, že ak v žiadosti o zmenu územného plánu by bola širšia formulácia pre nové využitie
uvedenej lokality napr. označená ako plochy občianskej vybavenosti pod toto označenie by bolo možné
zahrnúť rôzne činnosti.
- Mgr. Horváth: vzhľadom na to, že názory jednotlivých poslancov sa môžu odlišovať, stanovisko OZ by
malo byť vecné a jednomyseľné bez nejakých subjektívnych vplyvov. Mali by sme sa mali vyjadriť
k trom častiam výzvy - k Nočným vlkom, k porušeniu § 85 stavebného zákona a k situácii v objekte,
- Mgr. Petráš celá výzva je o najmä pôsobení Nočných vlkov v našom katastri, v stanovisku to teba jasne
uviesť. Kto má málo informácií o ich aktivitách a cieľoch v Rusku, mal si ich vyhľadať na internete.
Okrem toho navrhol, aby zastupiteľstvo vyjadrilo znepokojenie nad cvičením polovojenskej organizácie
Slovenskí branci, ktoré majiteľ v areáli umožnil.
Formulácia postoja k pôsobeniu Nočných vlkov vyvolala najväčšiu polemiku. Prevážil názor, že stačí
vychádzať z výsledku obhliadky objektu.
-

Uznesenie č. 77/2018
OZ berie na vedomie Výzvu obyvateľov obce Dolná Krupá proti pôsobeniu gangu Nočných vlkov v katastri
obce a konštatuje:
a) že na základe obhliadky miesta vykonanej starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva terajšie
využívanie objektu nie je v súlade so záväznou časťou územno-plánovacej dokumentácie Obce Dolná
Krupá, keďže predmetná lokalita je v nej
určená ako plochy poľnohospodárskej výroby
a poľnohospodárskych služieb. Dodržanie príslušných ustanovení stavebného zákona a nesúlad
s územným plánom obce rieši Slovenská stavebná inšpekcia v Nitre, o výsledku budú občania
informovaní.
b) predstavitelia obce Dolná Krupá majiteľovi tlmočili svoje znepokojenie nad tým, že na pozemkoch
umožnil výcvik členov združenia Slovenskí Branci, čo pán Hambálek priznal ako chybu, ktorá sa
v budúcnosti nebude opakovať,
c) predstavitelia obce Dolná Krupá žiadali od majiteľa stanovisko k pôsobeniu motorkárskeho klubu Noční
vlci. Jozef Hambálek uviedol, že v lokalite má sídlo občianske združenie NV Europa, ktorej členmi sú
slovenskí občania,
d) terajší stav objektu, predmety teraz v ňom umiestené a v súčasnosti vykonávané aktivity nepredstavujú
ohrozenie bezpečnosti obyvateľov obce.
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. Juraj Anetta ..........................................
Mgr. Jana Lehotová .........................................
Dolná Krupá, 10. august 2018
spracoval a zapísal:

Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

