ZÁPISNICA
z 10. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. júna 2016 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 7. 2016 do
31. 12. 2016
4. Správa hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií
obce za 1. štvrťrok 2016
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2015
6. Prerokovanie záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2015 s hodnotiacou správou
7. Schvaľovanie návrhu VZN č. 10/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dolná Krupá
8. Úprava rozpočtu obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
poslanci, ktorí sa ospravedlnili: Mgr. Juraj Anetta, Ing. Marek Totka
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil PhDr. Moniku Korchovú a Mgr. Stanislava
Petráša.
Uznesenie č. 54/2016
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 6. mája 2016.
- uznesenie č. 50/2016: obecný úrad vyhlasuje piatkové oznamy o 16.45 h,
- uznesenie č. 51/2016: občania boli prostredníctvom obecného rozhlasu informovaní o potrebe očistenia
krajníc po zimnej údržbe ciest a upozornení, aby neparkovali autá na chodníkoch.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič za neprítomnú Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce predniesol
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
(PRÍLOHA č. 1)
Návrh plánu kontrolnej činnosti je vypracovaný na základe § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, vypracúva sa na šesť mesiacov a schvaľuje ho obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 55/2016
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce od 1.7. 2016 do 31.12.2016 a poveruje
v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov podľa
plánu kontrolnej činnosti Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce Dolná Krupá vykonaním finančnej
kontroly.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Starosta obce za neprítomnú Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce oboznámil prítomných so
záznamom z kontroly č. 3/2016, ktorý obsahoval:
(PRÍLOHA č. 2)
a) kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 1. štvrťrok 2016,
b) kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 1. štvrťrok 2016,
Správa bola ukončená konštatovaním, že neboli zistené žiadne kontrolné zistenia.
Uznesenie č. 56/2016
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 3/2016.
k b o d u 5:

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce za neprítomnú Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce oboznámil s jej stanoviskom
k Záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2015.
(PRÍLOHA č. 3)
Hlavný kontrolór obce vypracúva a predkladá podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov podľa stanoviska k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
schválením obecným zastupiteľstvom. Návrh bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Stanovisko má nasledujúce časti: A) Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného
účtu obce, B) Spracovanie záverečného účtu obce, C) Záver.
Záverečný účet obce s hodnotiacou správou dostali všetci poslanci na preštudovanie v časovom predstihu
pred rokovaním OZ. Okrem toho vychádzali zo stanoviska hlavnej kontrolórky obce.
(PRÍLOHA č. 4)
V zmysle § 16 ods. 10 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov odporučila hlavná kontrolórka obce uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2015 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.
Uznesenie č. 57/2016
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok
2015.
Uznesenie č. 58/2016
OZ schvaľuje záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2015 s hodnotiacou správou s výrokom: celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 59/2016
OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 v sume
209 899,31 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 60/2016
OZ potvrdzuje použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu obce na rok 2015 z prebytku
bežného rozpočtu v sume 27 287,94 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 61/2016
OZ berie na vedomie použitie zostatku účelovo určených bežných príjmov z roku 2015 na financovanie
bežných výdavkov ZŠsMŠ v roku 2016 v sume 5 871,66 €.
k b o d u 7:
Starosta obce požiadal J. Dekanovú, aby informovala o návrhu VZN č. 10/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č.5)
- Mgr. Dekan: ako to je so žltými odpadovými nádobami na triedený separovaný odpad?
- starosta: 124 ks nádob získala obec v rámci projektu, ktorý vypracovalo Malokarpatské partnerstvo,
ktorého je obec členom (jedna nádoba stojí asi 30 €). Starosta podpísal zmluvu so spol. Naturpack –
zastupujúcu organizácie zabezpečujúce výrobu, ktorým zákon o odpadoch ukladá, že majú zabezpečiť aj
smetné nádoby.
Uznesenie č. 62/2016
OZ schvaľuje návrh VZN č. 10/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových
opatrení č. 16 až č. 20/2016.
(PRÍLOHY č. 6A, 6B, 6C, 6D, 6E)
a) rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 9. mája 2016: výdavky z dotácie na financovanie volieb do NR SR
(poistné, poštovné služby, cestovné náhrady, stravovanie...) - presun medzi položkami a podpoložkami
bez zmeny celkového rozpočtu (48 €),
b) rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 23. mája 2016: vrátenie nevyčerpanej dotácie na financovanie školy
v prírode pre školu (200 €),
c) rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 31. mája 2016: príjem - navýšenie príjmu z prenájmu (100 €) a úrokov
z vkladov (200 €), výdavky - zvýšenie prídelu do sociálneho fondu (50 €), zvýšenie provízie za stravné
lístky (50 €), údržba miestnych komunikácií (50 €), benzín do kosačky (150 €).
d) rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 8. júna 2016: príjmy - navýšenie príspevku z Recyklačného fondu
(2119 €), výdavky – navýšenie v položke všeobecné služby/vývoz separovaného odpadu (2119 €)
e) rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 10. júna 2016: príjmy - čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu
chodníka, rigolu a časti miestnej komunikácie Podhájska ulica zvýšené o 105 081 €. Výdavky navýšené

o 105 081 €.Vo výdavkových položkách sú zahrnuté aj zmeny schválené na predchádzajúcom rokovaní
obecného zastupiteľstva – dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č.7/2016 súborom a organizáciám (+3484
€). Príspevok na činnosť Malokarpatského partnerstva (+1500 €), oprava kotolne kultúrneho strediska
(+13 580 €), interiérové vybavenie kancelárie starostu (+7000 €), údržba budovy OcÚ (+3000 €),
verejné obstarávanie a spísanie žiadosti na zberný dvor (+1800 €), údržba miestnych komunikácií
(+2000 €), pasport MK (2000 €), údržba kabín OŠK, všeobecné služby (400 €), nákup piesku na
volejbalové ihrisko (+400), podpora pretekov v cyklokrose (+300 €), zvýšenie dotácie z rozpočtu obce
pre OŠK (+5 000 €), nákup prístrojov a zariadení/žací stroj-kosačka (+3500 €), doplnenie 1 kamery
v areáli kabín OŠK (+900 €), ostraha budovy kultúrneho strediska (+1200 €), údržba objektov
a všeobecný materiál KS/KD (+1500 €), palivá-benzín na kosenie (+200 €), všeobecné služby/orez
stromov, demontáž a montáž vianočného osvetlenia (+700 €), detské ihrisko/projekt. dokumentácia
(+1200 €), energie na verejnom osvetlení (+3000 €). Vzhľadom na navýšenie bežných výdavkov
o 53 166 € a kapitálových výdavkov o 51 915 €, sa znížil rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu,
z ktorého by bol kapitálový rozpočet financovaný a navýšilo sa financovanie kapitálového rozpočtu
z rezervného fondu: rekonštrukcia KS z prebytku bežného rozpočtu -6381€, z rezervného fondu + 6381
€, rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti MK Podhájska ul. - I. etapa z prebytku bežného rozpočtu –51
485 €, z rezervného fondu +98 700 €.
V rozpočte školy – navýšenie výdavkov MŠ o 4872 €: platy a príplatky o 2143 €, odmeny o 1454 €,
poistné o 1275 €, školský klub o 330 €: platy o 244 €, poistné o 86 €. V návrhu je zahrnuté navýšenie
platov pedagogických zamestnancov o 6 % od 1. septembra 2016 a odmeny k životným jubileám v rámci
originálnych kompetencií.
Uznesenie č. 63/2016
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 16 zo dňa 9. mája 2016.
Uznesenie č. 64/2016
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 17 zo dňa 23. mája 2016.
Uznesenie č. 65/2016
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 18 zo dňa 31. mája 2016,
celkové príjmy aj výdavky sú 1 131 249 €.
Uznesenie č. 66/2016
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 19 zo dňa 8. júna 2016,
celkové príjmy aj výdavky sú 1 133 368 €.
Uznesenie č. 67/2016
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 20 zo dňa 10. 6. 2016. Celkové príjmy
aj výdavky upraveného rozpočtu sú 1 238 449 €, z toho bežné príjmy 1 046 478 €, príjmy z finančných
operácií 191 971 €, výdavky bežného rozpočtu 980 872 €, výdavky kapitálového rozpočtu 257 557 €.
Rozpočet obce je 680 847 €, rozpočet ZŠ s MŠ je 557 602 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 68/2016
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na financovanie investičných akcií Rekonštrukcia a zateplenie
strechy a výmena výplní na budove kultúrneho strediska vo výške 87 399 € a Rekonštrukcia chodníka,
rigolu a časti miestnej komunikácie Podhájska ulica - I. etapa vo výške 98 700 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta obce informoval o aktivitách OcÚ od konania posledného rokovania OZ:
- od 3. mája 2016 sa pracuje na investičnej akcii Rekonštrukcia a zateplenie strechy a výmena výplní na
budove kultúrneho strediska. Je dokončená tepelná izolácia aj hydroizolácia strechy, sú vymenené
výplne okien a dverí. Pracuje sa na fasáde a úprave stien po výmene výplní. Zostáva dokončiť fasádu,
osadiť klampiarske výrobky, hromozvod, mreže v suteréne a zábradlie na schodoch od kuchyne, položiť
dlažbu na schodoch pri východe z kuchyne. V prípade priaznivého počasia je skorší predpoklad
ukončenia stavby ako stanovuje zmluva (31. júl 2016).
- 17. mája projektantka uskutočnila obhliadku priestranstva od cukrárne, pred predajňou COOP Jednota
až po potok na Nám. Sv. Vendelína. Po vyhotovení polohopisu a výškopisu bude navrhnuté riešenie
tohto priestoru. V rovnakom termíne sa za účelom vyhotovenia projektovej dokumentácie vyhotovila aj
obhliadka zvyšnej časti Podhájskej ulice.
- 20. a 25. mája sa uskutočnila oprava miestnych komunikácií po zimnej prevádzke,
- 2. júna bola podpísaná zmluva na realizáciu investičnej akcie a Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti
miestnej komunikácie Podhájska ulica Dolná Krupá - I. etapa. Začiatok je naplánovaný na 1. august
2016 a ukončenie 31. október 2016.

- pripravujú sa podklady a prílohy pre napísanie žiadosti o dotáciu z eurofondov na zberný dvor
a aktualizuje sa projektová dokumentácia,
- v kotolni kultúrneho strediska 1 kotol je neopraviteľný, druhý kotol vzhľadom na to, že kotolňa KS bola
v minulosti zaplavená spodnou vodu nie je v dobrom stave, je nutné urobiť výmenu kotlov ešte do
zimnej vykurovacej sezóny,
- 3. júna sa malo uskutočniť pracovné stretnutie s Ing. Matysom – vedúcim výrobno-technického úseku
Štátne lesy, OZ Smolenice vo veci vyriešenia situácie po výrube v lesoparku, Ing. Matys sa na stretnutie
nedostavil,
- 4. a 5. júna sa uskutočnila Slávnosť ruží, na ktorú obec zapožičala lavičky, stoly a kúpila veniec
k pamätnej tabuli M. H. Chotekovej,
- v sobotu 4. júna sa pri príležitosti MDD uskutočnila akcia pre deti, ktorú zabezpečovali aj poslanci
obecného zastupiteľstva, všetkým za prípravu vydareného podujatia poďakoval.
Uznesenie č. 69/2016
OZ berie na vedomie informácie starostu o aktivitách OcÚ od konania posledného rokovania OZ.
Starosta obce oboznámil prítomných so zápisom z poslaneckej kontroly, ktorú dňa 28. mája 2016 vykonali
poslanci Mgr. Anetta Mgr. Dekan v prevádzke baru Beethoven.
(PRÍLOHA č. 7)
- Mgr. Dekan: prevádzková doba nebola dodržaná, v ten večer prišla do baru o cca 22.45 h aj policajná
hliadka, spoločnosť opustila prevádzku predtým asi o 22.20 h.
- p. Fabian: konala sa jeho oslava narodenín, pýtal sa, aké sankcie hrozia prevádzkovateľom,
- sl. Dritomská: majitelia nie sú z našej obce. preto platia pre nich prísnejšie pravidlá,
- Mgr. Horváth: bar Beethoven je špecifický tým, že je v radovej zástavbe, v tesnom susedstve obývaných
rodinných domov, čo je podobné prevádzky nevhodné,
- p. Poláček: stanovené podmienky by sa mali dodržiavať,
- starosta obce: nariadenie o otváracích hodinách by malo platiť rovnako pre všetky prevádzky,
- S. Lehota: k baru Beethoven pristupujeme ako ku každej inej prevádzke, ak sú na ňu sťažnosti občanov,
majitelia mohli prísť vysvetliť okolnosti z poslaneckej kontroly osobne, je čudné, že ich záujmy
obhajujú zákazníci.
Uznesenie č. 70/2016
OZ odporúča OcÚ písomne upozorniť majiteľov baru Beethoven na nedodržanie otváracích hodín dňa 28.
mája 2016 v zmysle zápisu z kontroly.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce prečítal listy adresované obecnému úradu:
a) Daniel Suchán žiada o ukončenie prenájmu obecného majetku v budove OŠK od 31.3.2017.
(PRÍLOHA č. 8A)
b) Daniel Suchán žiada o prenájom obecného majetku v budove OŠK tak, aby prenájom netrval viac ako
10 dní v mesiaci od 1.4.2017.
(PRÍLOHA č. 8B)
c) Bc. Ľudmila Valentovičová predložila podnikateľský zámer na ulici J. Dopjeru a priľahlých pozemkoch,
ktorého investorom bude Ing. Vladimír Pecho.
(PRÍLOHA č. 9)
- poslanci sa vo veci stanoviska k zmienenému zámeru zhodli na tom, že vzhľadom k rozsahu
a závažnosti prípadných zmien v územnom pláne, by mala Bc. Valentovičová predstaviť zámer osobne
aj v prítomnosti investora.
Uznesenie č. 71/2016
OZ schvaľuje ukončenie prenájmu obecného majetku v budove OŠK v zmysle žiadosti Daniela Suchána.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 72/2016
OZ schvaľuje prenájom obecného majetku v budove OŠK – nájom nebude trvať viac ako 10 dní v mesiaci,
v zmysle žiadosti Daniela Suchána.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 73/2016
OZ berie na vedomie podnikateľský zámer Bc. Ľudmily Valentovičovej a odporúča osobnú účasť na
najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva za prítomnosti investora.
k b o d u 10:
Starosta obce informoval otvoril diskusiu:
- Ľ. Pilát: bol upozornený, aby odstránil kamenné zábrany na pozemku v susedstve svojho rodinného
domu z dôvodu obmedzovania cestnej premávky. Aj keď ide o obecný pozemok, začal ho udržiavať ako
zelený pás, pretože vodiči na tomto mieste parkujú a v čase, keď je mokro sa tu vytvárajú hlboké koľaje.
Kamene postupne odstraňuje a nahrádza ich betónovými kužeľmi. Problém pri stretávaní oproti idúcich

vozidiel z dôvodu nedostatočnej šírky komunikácie navrhol riešiť jednosmernou premávkou na tomto
mieste. Upozornil aj na zlé natočenie zrkadla na strete Školskej a Brunsvikovej ulice.
- starosta: problém predniesol na májovom rokovaní OZ poslanec Anetta ako podnet od občanov.
O zavedení jednosmernej premávky v tejto lokalite obecné zastupiteľstvo rokovalo už v minulosti. So
situáciou bol oboznámený aj zástupca dopravného inšpektorátu, ktorý takéto riešenie kategoricky
zamietol. Orientácia zrkadla bola stanovená v zmysle pravidiel cestnej premávky.
- Mgr. Horváth: z dopravného hľadiska je zrkadlo umiestnené dobre, ale je to nepraktické, pretože
výhľadu zabraňuje tam stojaca garáž,
- Mgr. Dekan: riešením by bola jednosmerka vedená po uliciach Školská - Dolný Chríb, opačne časť
Horný Chríb s Brunsvikovou.
Poslanci sa zhodli na tom, že toto miesto z hľadiska situácie v cestnej premávke patrí k najkritickejším
v obci. Dôležitá je vzhľadom na zvýšený pohyb detí najmä ohľaduplnosť a zvýšená pozornosť vodičov.
Poslanci súhlasili s udržiavaním zeleného pásu pri ceste súbežného s múrom rodinného domu p. Piláta.
- Mgr. Lehotová: na ul. A. Kubinu v horných bytovkách nie je počuť miestny rozhlas,
- K. Baránek: hasiči mali dva zásahy – v rúbanisku nad parkom a pri letnej pivárni, v oboch prípadoch
išlo o úmyselné založenie ohňa. Malo by sa niečo robiť s topoľmi v areáli OŠK,
- starosta: situáciu s topoľmi priebežne rieši s vedením OŠK, je možnosť ich vyrezania a rozdrvenia
zadarmo,
- Mgr. Dekan: pripomenul akciu pre deti v parku, mala by sa konať aj na budúci rok,
- PhDr. Korchová: vyzdvihla vysokú úroveň akcie na deň detí a pozitívne reakcie rodičov,
- S. Lehota: na pozemku pri potoku je novostavba, či stavebník žiadal o povolenie drobnej stavby?
- Mgr. Horváth: ohľadom vyššieho zastúpenia domácich hráčov v „A“ mužstve ešte intenzívne prebiehajú
rozhovory, požiadal o počas povolenie konania akcie v areáli OŠK (Memoriál Libora Jarábka) do 04.00
h, ktorý sa bude konať 16. júla t. r.
- Mgr. Petráš: ohľadom umiestnenia detského ihriska, ktoré sa spomínalo v súvislosti s rozpočtom obce,
dal do pozornosti aj okolie obecného úradu, resp. centrum obce, ktoré by v budúcnosti malo byť viac
živé. Pred oplotením detského ihriska by uprednostnil jeho sledovanie kamerou.
K spoluúčasti na riešení priestoru pred predajňou COOP Jednota navrhol prizvať aj vlastníka pozemku
(COOP Jednota Trnava, s. d.). Malo by sa tu vytvoriť riadne parkovisko aj na mieste zvýšenej betónovej
plochy, ktorá by bola odstránená.
starosta: stavebník si zobral na OcÚ žiadosť týkajúcu sa ohlásenia drobnej stavby, zatiaľ ju vyplnenú
nepredložil, s COOP Jednota s. d. bolo v minulosti ohľadne riešenia priestoru pred ich predajňou už
dvakrát jednané, nemali záujem investovať do tejto lokality. Napriek tomu menovaná spoločnosť bude
ešte raz oslovená.
Uznesenie č. 74/2016
OZ schvaľuje konanie podujatia Memoriál Libora Jarábka dňa 16. júla t. r. v čase od 16.00 do 04.00 h.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 11:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca starostu
predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním schválili.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa – 0/
k b o d u 12:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: PhDr. Monika Korchová ..............................
Mgr. Stanislav Petráš .............................

Dolná Krupá, 18. jún 2016

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

