ZÁPISNICA
zo 11. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 9. septembra 2016 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
II. štvrťrok 2016
4. Úprava rozpočtu obce
5. Návrh zápisu do obecnej kroniky
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
poslanci, ktorí sa ospravedlnili: Mgr. Marek Horváth
neprítomní: PhDr. Monika Korchová do 18.35 h, Ing. Marek Totka do 18.40 h
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Juraja Anettu a Mgr. Janu Lehotovú
Uznesenie č. 75/2016
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 6 - 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 10. júna 2016.
- v zmysle uznesenia č. 70/2016 obecný úrad listom zo dňa 8. júla 2016 upozornil majiteľov baru Beethoven na
nedodržanie otváracích hodín dňa 28. mája 2016.
k b o d u 3:
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú, aby oboznámila prítomných s kontrolou príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce za 2. štvrťrok 2016.
(PRÍLOHA č. 1)
Správa z kontroly č. 4/2016 obsahovala:
a) kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 2. štvrťrok 2016,
b) kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 2. štvrťrok 2016,
c) kontrola dokladov sociálneho fondu za 1. a 2. štvrťrok 2016 a kontrola bezhotovostného platobného
styku (v zmysle prílohy).
Uznesenie č. 76/2016
OZ berie na vedomie Správu z kontroly č. 4/2016.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 21
až 29/2016.
- Rozpočtové opatrenie č. 21/2016 z 23.6. 2016 – navýšenie príjmov (1374 €): prídavok na dieťa o 47 €,
navýšenie dotácie na matričnú činnosť o 127 €, vyšší výber správnych poplatkov o 1200 €. Navýšenie
výdavkov (1374 €): navýšenie na plat a odvody matričná činnosť 127 €, ostraha kultúrneho strediska 300 €,
kúpa bubnovej kosačky v rámci bežných výdavkov 900 €, výplata prídavku na dieťa 47 €. (PRÍLOHA č. 2A)
- Rozpočtové opatrenie č. 22/2016 zo dňa 30.6.2016 – v rozpočte školy presun 332 € cestovné žiakom 1. a 2.
stupeň.
(PRÍLOHA č. 2B)
- Rozpočtové opatrenie č. 23/2016 zo dňa 19.7.2016 - v rozpočte školy navýšenie príjmov o 950 €: dotácia na
zakúpenie interaktívnej tabule od obce Horná Krupá, navýšenie výdavkov v položke výpočtová technika
o 950 €.
(PRÍLOHA č. 2C)
- Rozpočtové opatrenie č. 24/2016 zo dňa 20. 7. 2016 – v rozpočte školy navýšenie príjmov zo zberu papiera
o 194 €. Navýšenie výdavkov na nákup všeobecného materiálu (194 €).
(PRÍLOHA č. 2D)
- Rozpočtové opatrenie č. 25/2016 zo dňa 28. 7. 2016 - presun medzi položkami a podpoložkami v rozpočte obce
(2015 €): zníženie v položke všeobecný materiál pre DHZ o 900 €, nákup ochranných odevov, obuvi
a pomôcok pre DHZ navýšenie o 900 €, vytýčenie sietí Podhájska ul. navýšenie kapitál. výdavku o 425 €,

energetický certifikát budovy kultúrneho strediska navýšenie kapitál. výdavku o 690 €, zníženie kapitálového
výdavku na zakúpenie bubnovej kosačky o 1115 € (vzhľadom na nižšiu cenu bola zakúpená v rámci bežného
rozpočtu
(PRÍLOHA č. 2E)
- Rozpočtové opatrenie č.26/2016 zo dňa 29.7.2016 - navýšenie príjmov (650 €): prenájom zariadení o 80 €,
správne poplatky o 300 €, predaj smetných nádob o 340 € a výťažok z lotérií o 100 €. Navýšenie výdavkov:
nákup smetných nádob (637 €), reklama a inzercia (13 €).
(PRÍLOHA č. 2F)
- Rozpočtové opatrenie č. 27/2016 zo dňa 9.8 2016 - navýšenie príjmov v rozpočte školy o účelovú dotáciu 50 €
z Hornej Krupej na zakúpenie interaktívnej tabule, navýšenie výdavkov (50 €).
(PRÍLOHA č. 2G)Rozpočtové opatrenie č. 28/2016 zo dňa 25.8.2016 - navýšenie príjmov v rozpočte obce: dotácia na nákup
učebníc o 47 €, v rozpočte školy navýšenie výdavkov na učebnice (47 €).
(PRÍLOHA č. 2H)
- Rozpočtové opatrenie č.29/2016 zo dňa 26.8.2016 –v rozpočte obce presun medzi výdavkovými položkami
a podpoložkami (690 €): navýšenie v položkách tester na bankovky (5 €), nemocenské dávky (115 €), STK
hasičské auto (70 €), žalúzie KS(500 €), zníženie v položke výmena kotlov OcÚ (500 €).
(PRÍLOHA č. 2I)
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič ďalej predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 30/2016 k 9.9.2016
navýšenie príjmu z podielových daní o 8000 € a navýšenie príjmu zo správnych poplatkov o 360 €. Navýšenie
výdavkov: nákup kopírky (3000 €), pasportizácia miestnych komunikácií (2700 €), oprava elektroinštalácie
v budove OŠK (2660 €).
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 77/2016
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2016 na základe rozpočtových opatrení č. 21 až 29/2016.
Celkové príjmy aj výdavky upraveného rozpočtu po úpravách č.21 až 29/2016 sú 1 241 714 €, z toho bežné
príjmy 1 049 743 €, príjmy z finančných operácií 191 971 €, výdavky bežného rozpočtu 984 137 €, výdavky
kapitálového rozpočtu 257 577 €. Rozpočet obce: príjmy sú 1 227 435 €, výdavky sú 682 871 €, rozpočet ZŠ
s MŠ: príjmy sú 14 279 €, výdavky 558 843 €.
Uznesenie č. 78/2016
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 30/2016. Celkové príjmy aj výdavky
upraveného rozpočtu po úprave č.30/2016 sú 1 250 074 €, z toho bežné príjmy 1 058 103 €, príjmy z finančných
operácií 191 971 €, výdavky bežného rozpočtu 989 497 €, výdavky kapitálového rozpočtu 260 577 €. Rozpočet
obce: príjmy sú 1 235 795 €, výdavky 691 231€, rozpočet ZŠ s MŠ: príjmy sú 14 279 €, výdavky 558 843 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce požiadal Mgr. Juraja Drozdu, aby prečítal návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2014.
Po drobných pripomienkach poslancov bude text prepísaný do obecnej kroniky. Mgr. Drozda pripomenul, že text
bude dostupný aj na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 79/2016
OZ berie na vedomie zápis do obecnej kroniky za rok 2014.
k bodu6
Starosta udelil slovo zástupcom rodičov detí neprijatých do materskej školy.
- p. Jarábková: do MŠ nebolo prijatých 13 detí, ktoré je potrebné zaradiť deti do procesu socializácie. Dala by
sa prerobiť jedna miestnosť využívaná ako spálňa,
Starosta upresnil, že ide o 11 detí vo veku dvoch rokov, všetky deti vo veku 3 rokov boli podľa stanovených
kritérií do MŠ prijaté. Viac ako polovica mamičiek - 6 je na materskej dovolenke a do práce nepôjde ani po
prijatí dieťaťa do MŠ. Žiadne obce vzhľadom na svoje kapacity dvojročné deti do MŠ neprijímali. Následne dal
slovo zástupkyni riaditeľky pre materskú školu.
- PhDr. Korchová: je naklonená tomu, aby sa vyšlo v ústrety rodičom, čo bol vždy jej cieľ. Po konzultácii
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva by bolo potrebné dobudovať 2 WC a 2 umývadlá.
Je možné zriadiť poldennú triedu, no je to nereálne k 15. septembru, kedy sa zasielajú údaje o počte detí, na
základe čoho zriaďovateľ získava normatívne príspevky na nasledujúci rok. Obec by tak v školskom roku
2016/2017 musela znášať náklady na prevádzku novozriadenej triedy. Rovnako, ak by sa trieda zriadila k 1.
januáru 2017, príspevok by obec získala až na rok 2018.
Napriek všetkému je potrebné vzniknutú situáciu riešiť.
- starosta: vlani obce vyčlenila 18 000 € na rozšírenie sociálnych zariadení v materskej škole. Ak by sa prijalo
11 detí navyše, museli by sa dobudovať ďalšie toalety a umývadlá. Uviedol, že terajšia situácia by sa podľa
počtu detí narodených v rokoch 2014 a 2015 nemala zopakovať. Demografická krivka klesá. V budúcom
školskom roku odchádza z materskej školy do ZŠ 25 detí. Na Slovensku nebolo do predškolských zariadení
prijatých 13 tisíc detí,
- PhDr. Korchová: nemalo by sa operovať s hypotetickými počtami detí, v skutočnosti sa môžu meniť,

- starosta: vedenie ZŠ s MŠ musí poznať počty detí, ktoré v nasledujúcich školských rokoch budú do MŠ
prijímané a predložiť ich zriaďovateľovi.
- p. Baránek: boli sme krátkozrakí, keď sa voľakedy budova materskej školy predala, obec si má zobrať úver
a postaviť novú škôlku,
- starosta: také riešenie je nereálne, pôvodná budova bola v zlom stave, obec nemala na jej rekonštrukciu fin.
prostriedky, dnes by už bola vhodná iba na sanáciu
- Mgr. Dekan: kapacita MŠ by sa dala rozšíriť pristavením dvoch tried,
- starosta: upozornil na to, že stavebné úpravy nie je možné realizovať počas školského roka, takže v tomto
roku sú stavebné práce nereálne. Okrem toho obec musí pri investovaní dodržiavať zásady efektívnosti
a hospodárnosti, robiť takú rozsiahlu prístavbu vzhľadom na počet neprijatých detí je bezpredmetné.
- p. Majdlenová: uviedla, že ak sa dá prijať 19 detí a záujem je zo strany 28 detí, obec ako zriaďovateľ je
povinná problém čo najskôr riešiť, nová miestnosť by bola rentabilná,
- starosta: zákon o rozpočtových pravidlách nedovoľuje upraviť po 31. auguste rozpočet na investície, ktoré by
boli nutné na navrhované stavebné práce, obec je povinná riešiť tento problém len v rámci svojich možností,
povinnosťou obce je zabezpečiť predškolskú prípravu.
- PhDr. Korchová: pripomenula, že na vlaňajšiu výzvu získania dotácie k zvýšeniu kapacít materských škôlok
z eurofondov sme nemohli reagovať, pretože všetky deti v MŠ boli umiestnené.
- p. Školník: čo sa stalo s priestorom bývalej materskej školy v Hornej Krupej? Ak by fungovala ako elokované
pracovisko, mohlo by to byť riešenie (MŠ navštevuje 9 detí z Hornej Krupej)
- Ing. Kozáková a zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: takéto riešenie by bolo administratívne náročné a v krátkej
dobe nerealizovateľné, v súčasnosti je skôr snaha elokované triedy MŠ začleniť pod obec, na území, ktorej sa
nachádzajú.
- Mgr. Petráš: s problémom nedostatočnej kapacity MŠ sa pred časom zaoberala aj rada školy, v ktorej majú
početné zastúpenia aj poslanci obecného zastupiteľstva, takže nie je vhodné obviňovať obec, že v tejto veci
nekoná,
- Starosta a poslanci sa zhodli na tom, že najrýchlejším a najefektívnejším riešením by bolo presunutie jednej
z tried do budovy základnej školy ak to bude možné.
Uznesenie č. 80/2016
OZ odporúča zvolať zasadnutie rady školy, na ktorom by sa riešila aj otázka poskytnutia jednej učebne pre
potreby materskej školy.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce udelil slovo JUDr. Petrovi Juhásovi, informoval poslancov, že všetky doteraz ponúkané pozemky
na IBV /103 pozemkov/ sú zazmluvnené zmluvami o budúcich zmluvách, avšak z Dolnej Krupej tak urobili iba
dvaja občania. O pozemky bol veľký záujem, v nadväznosti na to prehodnotil časť areálu „starých“ Potôčkov,
ktorý sa dá rozdeliť na cca 20 stavebných pozemkov.
JUDr. Juhás predniesol žiadosť o zmenu územného plánu týkajúcu sa lokalít na bývanie A1-10 (18 nových
rodinných domov) a A1-12 (6 nových rodinných domov). Zároveň k riešenému problému umiestnenia detí do
MŠ podotkol, že z lokality Potôčky II a III, sa budú umiestňovať deti v Trnave.
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 81/2016
OZ schvaľuje zmenu Územného plánu obce Dolná Krupá – Potôčky lokality na bývanie A1-10 (18 nových
rodinných domov) a A1-12 (6 nových rodinných domov) na základe žiadosti JUDr. Petra Juhása. Do zmien
územného plánu budú zaradené aj zmeny na Ul. Na Doline.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej:
- informoval, že obec podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov monitoruje a vyhodnocuje programový rozpočet. Požiadal Ing. Kozákovú, aby
predniesla Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Obce Dolná Krupá za
1. polrok 2016.
Ing. Kozáková okrem iného uviedla, že k 30. júnu 2016 predstavovalo plnenie rozpočtu v príjmovej časti
55,38 % a vo výdavkoch 38,67 %.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 82/2016
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Obce Dolná Krupá
za 1. polrok 2016.
- starosta obce oboznámil prítomných s protokolom o výsledku kontroly účinnosti verejných prostriedkov
vynaložených na komunálne služby, ktorý vypracoval Najvyšší kontrolný úrad SR z kontroly vykonanej
v čase 1.2. 2016 až 13.6. 2016. Na základe tohto protokolu bola obec povinná prijať opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených touto kontrolou a podať Správu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených

nedostatkov z kontroly vykonanej v čase 1.2. 2016 až 13.6. 2016. Starosta prítomných oboznámil zo znením
správy a uviedol, že niektoré opatrenia sa plnia a vyplynuli z nich uznesenia, ktoré sú uvedené nižšie.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 83/2016
OZ berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, expozitúra Trnava, ktorá
bola vykonaná v obci Dolná Krupá v čase 1.2. 2016 až 13.6. 2016 a bola zameraná na kontrolu účinnosti
verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby v obci Dolná Krupá.
Uznesenie č. 84/2016
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 20142020, v ktorom sú doplnené merateľné ukazovatele u jednotlivých aktivít v PHSR.
za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 85/2016
OZ schvaľuje zriadenie koordinačnej komisie pre riadenie PHSR obce, ktorej úlohou bude monitorovať celkový
proces implementácie stratégie a v prípade potreby navrhovať zmeny v realizácii strategických plánov ich
doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie obce. Koordinačná komisia
bude zložená z poslancov - členov Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného
poriadku .
/za 6 - proti 0 - zdržali sa Baránek, Anetta/
- 25. augusta bol obci doručený výsledok auditu vypracovaný spol. Ekopraktik, s. r. o.

(PRÍLOHA č. 7)

Uznesenie č. 86/2016
OZ berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za r.2015 a dodatok správy o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z. z. § 23 ods.5,
b) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za r.2015 a dodatok správy
o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona
č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5.
- starosta obce navrhol, aby sa stavebné povolenia na IBV v lokalite Potôčky II a III vydávali až po
skolaudovaní pozemných komunikácií a inžinierskych sietí.
- oboznámil prítomných s odpoveďou spol. Vypra s.r.o., ohľadom dostavby bytového domu a zabezpečenia
žeriavu na stavenisku.
(PRÍLOHA č. 8)
- otvoril obálku s cenovou ponukou Ing. Petra Gádošiho na odkúpenie obecného pozemku parc. č. 4167/9
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 87/2016
OZ schvaľuje postup obce pri začatí stavebného konania za účelom vydania stavebného povolenia na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Potôčky tak, že stavebné povolenia budú vydávané až po skolaudovaní
stavieb Potôčky II. a Potôčky III. Dolná Krupá - Pozemné komunikácie a inžinierske siete.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 88/2016
OZ schvaľuje podľa § 9a, ods. 1, písm. c., Zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov priamy predaj
obecného majetku - pozemku parc. č. 4167/9 k. ú. Dolná Krupá o výmere 9 m2 Ing. Petrovi Gádošimu. Parcela
č. 4167/9 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 4167/1 k. ú. Dolná Krupá na základe GP č. 12/2016 zo dňa
27.1.2016. Predajná cena je 36 €/m2, celková suma za predaj pozemku 324 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- v júni Ministerstvo životného prostredia oznámilo žiadateľom, že dopyt po žiadostiach o nenávratný
finančný príspevok na triedený zber komunálnych odpadov presiahol disponibilnú výšku finančných
prostriedkov vyčlenených v rámci 1. kola. Z tohto dôvodu sa druhé kolo výzvy ruší,
- 20. júna bola zakúpená traktorová kosačka na kosenie futbalového ihriska a bubnová kosačka na kosenie
trávnatých plôch v obci,
- 24. júna bol na pracovisku NKÚ v Trnave prerokovaný a podpísaný protokol o výsledky kontroly účinnosti
verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby. Obec ako správca miestnych komunikácií
neviedla o nich technickú evidenciu (povinná od r.1996 podľa cestného zákona), počas platnosti PHSR obec
tento dokument nemonitorovala a nevyhodnocovala. Zistené nedostatky sú podrobne uvedené v protokole
z kontroly, s ktorým starosta prítomných oboznámil,
- 6. júla bola ukončená investičná akcia Rekonštrukcia a zateplenie strechy a výmena výplní na budove
kultúrneho strediska (2. augusta bola vykonaná kolaudácia a 25.8. bolo vydané kolaudačné rozhodnutie),
- 12. júla bola na budove OŠK nainštalovaná ďalšia kamera,
- 20. júna bol v budove kultúrneho strediska nainštalovaný bezpečnostný systém Jablotron,
- 3. augusta sa začalo s rekonštrukciou chodníka, rigolu a časti miestnej komunikácie Podhájska ulica I. etapa.

- bol vyhotovený návrh projektovej dokumentácie na úpravu priestranstva pred predajňou COOP Jednota,
chodníka po potok a napojenie chodníka v Hoštákoch. V tejto veci prebehli rokovania o nájme pozemkov so
zástupcami COOP Jednota s. d. Trnava, ktorí po predložení projektovej dokumentácie posúdia návrh na
zasadnutí majetkovej komisie.
- 20. augusta obec spolupracovala s DHZ na Memoriáli zaslúžilých členov DHZ,
- po diskotéke bola zlomená lipka vysadená pred OcÚ v rámci osláv 900. výročia obce a začiatkom augusta
bolo rozbité sklo na autobusovej čakárni pri liehovare,
- v 34. týždni bol vydaný Krupanský spravodaj,
- 7. septembra sa uskutočnila výmena kotlov v kotolni kultúrneho strediska.
Uznesenie č. 89/2016
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce informoval o žiadostiach doručených OcÚ:
- Marek Kadlečík, František Škorvaga a Libuša Cabadajová - odkúpenie časti obecného pozemku parc.
č. 3887/21 medzi bytovkou a telocvičňou,
(PRÍLOHA č. 10A, 10B,
10C)
- Mária Kotásková - predĺženie nájomnej zmluvy na priestory v dome služieb, používané na prevádzku
kvetinárstva, kaderníctva a pohrebnej služby a predĺženie nájomnej zmluvy v dome služieb na skladové
priestory.
(PRÍLOHA č. 11A, 11B )
- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – žiadosť o prenájom pozemku parc. č. 403 na 3
roky,
(PRÍLOHA č. 12)
- Poľovnícke združenie Tri háje – súhlas na položenie kábla na pozemkoch vo vlastníctve obce,
(PRÍLOHA č. 13)
- Klub dôchodcov – financovanie časti výdavkov poznávacieho zájazdu ,
(PRÍLOHA č. 14)
- Juraj Baránek – prešetrenie žiadosti a vyjadrenie k prešetreniu žiadosti.
(PRÍLOHA č. 15A, 15B)
Uznesenie č. 90/2016
OZ neschvaľuje predaj pozemku v zmysle žiadostí Mareka Kadlečíka, Františka Škorvagu a Libuše Cabadajovej
/za 5 - proti 0 - zdržali sa Korchová, Anetta, Lehotová/
Uznesenie č. 91/2016
OZ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na ďalšie 3 roky v zmysle žiadostí Márie Kotáskovej v sume podľa
platného VZN -11,45 €/m2/ za rok.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 92/2016
OZ schvaľuje zámer prenajať pozemok parc.č . 403 v k.ú. Dolná Krupá v zmysle žiadosti Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (ďalej len VŠZ a SP sv. Alžbety) na základe osobitného zreteľa za
0,31 €/m2 Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pre obec nemá predmetný pozemok zásadný hospodársky význam,
pozemok v minulosti VŠZ a SP sv. Alžbety užívala a pre obce bezodplatne zhodnotila. Jediný prístup na tento
pozemok je z parcely č. 407/1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve VŠZ a SP sv. Alžbety.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 93/2016
OZ schvaľuje položenie kábla na parcelách č. 3614/3 a 3614/4 v zmysle žiadosti Poľovníckeho združenia Tri
háje.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 94/2016
OZ schvaľuje financovanie časti výdavkov poznávacieho zájazdu vo výške 84 € v zmysle žiadosti Klubu
dôchodcov v Dolnej Krupej.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 95/2016
OZ berie na vedomie
a) výsledok prešetrenia žiadosti Juraja Baránka,
b) vyjadrenie Juraja Baránka k výsledku prešetrenia jeho žiadosti zo dňa 6. júla 2016.
k bodu7
Starosta obce otvoril diskusiu:
- Mgr. Lehotová: priestranstvo pred učiteľskou bytovkou (parc. č. 3887/19) by mala kosiť obec, nebolo
pokosené tak, ako bolo dohodnuté,
- starosta : pokosenie pozemku bude preverené
- Mgr. Anetta: spôsob realizácie chodníka a odvodnenia na Podhájskej ulici tamojší obyvatelia kritizujú, žľaby
sú plytké, nesvietia lampy na časti Trnavskej ul. a Horný Chríb, kedy budú umiestnené kontajnery, občanom,

-

-

ktorí rozširujú divokú skládku pri Parkovej ulici by obec mala udeľovať pokuty, ľudia by sa dali identifikovať
fotopascami,
starosta: kontajnery sú rozmiestňované podľa VZN dvakrát do roka, najbližšie budú rozmiestnené v novembri
, k divokej skládke na Parkovej ulici - po tom, ako bude drevná hmota naštiepkovaná, priestor sa vyčistí
a zamedzí sa prístup, verejné osvetlenie na uvedených uliciach bolo opravené.
K. Baránek: taktiež poukázal na kritiku niektorých občanov, čo sa týka spôsobu rekonštrukcie chodníkov na
Podhájskej ulici, vytkol poslancom, že sa nezúčastnili akcie organizovanej hasičským zborom,
starosta: stavba sa realizuje aj po konzultácii s dotknutými občanmi, ktorí sa obávajú ohrozenia vodou pri
intenzívnych dažďoch, preto je chodník vyvýšený nad miestnu komunikáciu, v miestach vjazdov do domov je
chodník znížený, aby bol plynulý prejazd. Tieto zníženia kritizujú niektorí občania ako neestetické.
Obdobným spôsobom sa robia chodníky aj inde. Hlboké rigoly nebolo možné realizovať, pretože v týchto
miestach je uložené plynové potrubie.
Mgr. Dekan: pozval prítomných na 2. ročník behu Krupanská desiatka a na futbalový zápas 10.9. na
interligovom ihrisku, pripomenul svoj dávnejší návrh na „Cesnekový festival“, ktorý by sa mal uskutočniť na
jar 2017,
Ing. Totka: opäť sa páli tak, že sa porušujú všetky predpisy,
Mgr. Petráš: orezať konáre na Nám. sv. Vendelína, pretože ohrozujú sochu.

Uznesenie č. 96/2016
OZ odporúča OcÚ, aby formou oznamu v miestnom rozhlase upozornil občanov, aby v záhradách nespaľovali
burinu a iný odpad.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Juraj Anetta ..............................
Mgr. Jana Lehotová .............................

Dolná Krupá, 19. september 2016

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

