ZÁPISNICA
z 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2015 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a k návrhu programového
rozpočtu na roky 2016-2018
4. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2016, programového rozpočtu na roky 2016-2018 a VZN na rok 2016
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: Klement Baránek, Mgr. Marek Dekan, Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová (prišla
19.00), Stanislav Lehota (odišiel 18.50), Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš
-Mgr. Juraj Anetta, Ing. Marek Totka sa ospravedlnili
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Janu Lehotovú a Mgr. Mareka Horvátha.
Uznesenie č. 120/2015
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 20. novembra 2015:
- v zmysle uzn. č. 111/2015 vo veci podania Mareka Štibrányho na uskladňovanie odpadu susedom pri jeho
plote: OcÚ listom oslovil obidve strany a následne prišlo k náprave. Na OcÚ bola doručená písomná
odpoveď
dotknutého
vlastníka,
sťažovateľ
vyslovil
s riešením
situácie
spokojnosť
(PRÍLOHA č. 1)
- uzn. č. 115/2015: OcÚ opätovne upozornil listom všetkých prevádzkovateľov barov, na dodržiavanie
prevádzkovej doby.
- v zmysle uzn. č. 116/2015 OcÚ vyhlásením oznamu v obecnom rozhlase OcÚ upozornil na zvýšené riziko
krádeží,
- uzn. č. 118/2015 OcÚ zaslal dňa 7.12. t.r. list Lesom SR, š. p., v ktorom upozornil na rozsah a spôsob ťažby
dreva v susedstve národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ s areálom Dolná Krupá.
k b o d u 3:
Za neprítomnú Ing. Vadovičovú – hlavnú kontrolórku obce, prečítal starosta obce Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016, k viacročnému rozpočtu obce na roky 2016-2018, ktoré
boli vo výdavkovej časti zostavené ako programové.
(PRÍLOHA č. 2)
Stanovisko bolo uzatvorené s odporučením predložený návrh programového rozpočtu na rok 2016 schváliť
a návrh rozpočtu na roky 2017-2018 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 121/2015
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Dolná Krupá na rok 2016,
k viacročnému rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 2016-2018 a k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá.
k b o d u 4:
O príprave návrhu rozpočtu na rok 2016 sa rokovalo už na predošlom rokovaní OZ. Najväčšou investíciou
v návrhu na rok 2016 zostáva rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho strediska. Pred hlasovaním o rozpočte
starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce:

a) občianske združenie KOROMPA pre folklórny súbor Krupanskí črpáci 1500,- €
(PRÍLOHA č. 3)
b) Dobrovoľný hasičský zbor D. Krupá 4500,- €
(PRÍLOHA č. 4)
c) Obecný športový klub 8785,- €
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 122/2015
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1500,- € pre o.z KOROMPA pre folklórny súbor Krupanskí
črpáci a jej zapracovanie do rozpočtu na r.2016 v sume 1500,- € . Účel dotácie: nákup ošatenia – kostýmov na
vystúpenia.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 123/2015
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 4500,- € pre Dobrovoľný hasičský zbor
a zapracovanie jej navýšenia o 500,- eur do návrhu rozpočtu, kde bolo pôvodne rátané s výškou 4000,- eur.
Účel dotácie: na dokončenie vybavenia hasič. zbrojnice a auta IVECO DAILY -3 ks stoly, vešiak, nástenky,
has. prístroje, lekárnička, vysúvací rebrík, inteligentná nabíjačka, batéria do PS-12, lopata, ďalej na
prevádzkové náklady - nákup nafty, benzínu, oleja, hadice B, C, savice, sací kôš, opravy, údržba techniky,
školenia, cestovné na IMZ, udelenie telekomunikačných frekvencií, štartovné, ceny na súťaž a do tomboly na
hasič. ples, vychádzkové uniformy, občerstvenie na schôdzu, súťaž
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 124/2015
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 8785,- € pre Obecný športový klub.
Účel dotácie: úhrady za dopravu autobusmi, úhrada prostriedkov organizačného a materiálovo-technického
zabezpečenia futbalového klubu, úhrady cestovného šachového oddielu, poplatkov a nákup prostriedkov
materiálneho vybavenia šachového oddielu,
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Do výdavkov rozpočtu na rok 2016 boli zapracované aj schválené dotácie, rozpočet na tieto dotácie bol
navýšený o 2000,- € a o 2000,- € bola znížená výdavková položka energie na verejné osvetlenie. Ďalej
z dôvodu potreby aktualizácie softvéru virtuálny cintorín (položka, s ktorou nebolo pôvodne v návrhu rozpočtu
rátané) uskutočnil sa v návrhu presun: zníženie v položke všeobecné v programe interné služby-prevádzka
úradu o 300,- € a zvýšenie v programe služby občanom-cintorínske a pohrebné služby v položke údržba
softvéru o 300,- €. O takomto návrhu dal starosta obce hlasovať.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 125/2015
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 s programovou štruktúrou.
Rozpočet na rok 2016 v €
rozpočet obce so školstvom
z toho:
bežný
kapitálový
finančné operácie
z toho z min. rokov
z rezervného fondu
úver - splátky

BR
KR
FO

príjmy
1 090 240
0
1 009 222
0
81 018
0
81 018
0

výdavky
výsl. hosp.
1 090 240
0
0
0
880 188
129 034
210 052
-129 034
0
0
0
0
0
0
0
0

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
/odišiel poslanec Lehota/
Starosta obce dal hlasovať aj o viacročnom rozpočte obce Dolná Krupá na roky 2017-2018, ktorého príprave
návrhu sa venovali poslanci na predchádzajúcom rokovaní OZ. Žiadne nové pripomienky a doplnenia neboli
vznesené.
(PRÍLOHA č. 7)

Uznesenie č. 126/2015
OZ berie na vedomie programový rozpočet obce Dolná Krupá na roky 2017-2018.
/prišla poslankyňa Korchová/
Starosta obce spolu s pracovníčkami OcÚ informovali poslancov o zmenách, ktoré zapracovali do návrhov
VZN po rokovaní OZ dňa 20.11.2015 a o príprave návrhov dvoch nových VZN:
- VZN č. 1 vzhľadom k odporúčaniu, ktoré obce dostali, sa sadzba pri poplatku za vývoz odpadu nebude
znižovať. Ročný poplatok 15,33 €, ktorý po prerátaní na deň činil 0,042 €, sa upravuje na 0,045 €, teda
16,47 za rok (rok 2016 je prestupný, má 366 dní).
- starosta sa vyjadril aj k skládke haluzoviny, ohľadom ktorej prišlo podanie na Odbor starostlivosti o
životné prostredie OÚ uvádzajúce, že na toto miesto sa vyváža ja azbest. Bol spísaný zápis, ktorý pošlú na
OcÚ.
Uskladnenú haluzovinu spolu s odpadom, ktorý tam nepatrí, si prezrie s p. Kubalom, ktorý posúdi, čo mimo
drevného odpadu, sa nebude dať spracovať. To budú musieť pracovníci OcÚ prácne vytriediť a na náklady
obce vyviezť na skládku odpadu.
- VZN č. 3 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá doplniť v bode 5/ čl. 6 o formuláciu „...
nájomca uvedie v propagačných materiáloch (ako sú pozvánka na podujatia, plagát, program podujatia,
vstupenka, oznam v rozhlase atď.), že podujatie, akcia sa uskutočňuje v spolupráci s Obcou Dolná Krupá.“
- k VZN č. 5/2016 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení sa PhDr. Korchová spýtala, ako
postupovať v prípadoch, ak rodič neuhradí mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ.
- starosta: rodičovi neplatičovi treba poslať upozornenie, v prípade, že nedôjde k náprave upomienku. Ak sa
problém nevyrieši touto formou, treba prikročiť k ďalším opatreniam (neodstravovanie dieťaťa).
- k VZN č. 2 č. 2/2016 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá
prišla námietka, ktorú v lehote 15 dní od vyvesenia na úradnej tabuli adresovala na OcÚ majitelia baru
Beethoven p. Dúbravec a Rogel. Poukazujú v nej na, podľa nich, diskriminačné podmienky, ktoré sťažujú
ich podnikanie v našej obci.
- poslanci sa zhodli, že vznesenú námietku do znenia predmetného VZN nezapracujú.
- p. Poláček: sa odvolal na právo nočného pokoja po 22.00 hodine a informoval o dňoch, kedy v bare
Beethoven neboli dodržané otváracie hodiny.
- návrh VZN č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 8)
VZN v § 7, 8 a 9 špecifikuje, čo sa môže a čo nemôže predávať, oprávnenie na predaj, zákaz predaja.
- návrh VZN č. 9/2016 o poskytovaní príspevkov na riešenie zložitých životných situácií. (PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 127/2015
OZ schvaľuje navrhnuté zmeny vo VZN č. 1 a 3.

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce dal hlasovať o návrhoch všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých príprava bola v programe
rokovania OZ dňa 20.11.2015.
(PRÍLOHY č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,)
OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolná Krupá.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná
Krupá.
/za 5 - proti 0 - zdržala sa poslankyňa Lehotová/
OZ schvaľuje VZN č. 3/2016, VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
OZ schvaľuje VZN č. 4 o vylepovaní plagátov na území obce Dolná Krupá.

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

OZ schvaľuje VZN č. 5/2016, o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení. /za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
OZ schvaľuje VZN č. 6/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
OZ schvaľuje VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá.

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 128/2015
OZ berie na vedomie pripravovaný návrh VZN č.8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá a VZN č. 9/2016 o poskytovaní príspevkov na
riešenie zložitých životných situácií.
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá oboznámila
prítomných s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016.
(PRÍLOHA č. 17)
Uznesenie č. 129/2015
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2016 do
30. 6. 2016
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
starosta požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o rozpočtových opatreniach č. 22, 23 a 24:
(PRÍLOHY č. 18A, 18B, 18C)
PhDr. Korchová: v Trnave majú pre školy zriadený osobitný účet, na ktorý prichádzajú peniaze výhradne za
školné (vrátane príspevku za predškolákov) a celá suma ide do školy. U nás sa zo školného a príspevku za
predškolákov uhrádzajú aj energie. V tejto súvislosti navrhla stretnutie s Ing. Kozákovou.
Ing. Kozáková: Mesto Trnava má viacero materských škôl a to s právnou subjektivitou aj bez nej, zrejme
takýto účet potrebujú. V našej obci je osobitný účet určený na príjem dotácií na prenesené kompetencie
vrátane školstva, sem prichádza, okrem iného, príspevok za predškolákov, ktorý je následne v plnej
poskytnutej výške prevedený na výdavkový účet školy na použitie podľa schváleného, resp. upraveného
rozpočtu. Návrh výdavkov rozpočtu z príspevku na predškolákov vypracuje (účel použitia definuje usmernenie
Ministerstva školstva...)
ZŠ s MŠ a ten je presne v takom istom znení mnou zapracovaný do celkového rozpočtu obce a tabuľky zo
školy sa stávajú súčasťou rozpočtu obce. Tak isto rozpočet výdavkov z príjmov vybraných materskou školou
od rodičov v zmysle platného VZN zostavuje škola a ten je presne v takom istom znení zapracovaný do
celkového rozpočtu obce a tabuľky zo školy sú súčasťou rozpočtu obce. Na r.2016-2018 obec akceptovala
v rozpočte to, čo si škola navrhla. A tak, ako bolo napr. stretnutie k príprave rozpočtu na r.2015, môže byť
stretnutie aj k príprave rozpočtov na iné roky.
Uznesenie č. 130/2015
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 22/2015 zo dňa 27.11.2015.
Ide o presuny medzi položkami a podpoložkami v rozpočte školy v sume od 10 do 559 € podľa skutočnej
potreby, celkový rozpočet sa nemení, príjmy aj výdavky sú 1 054 491 €.
Uznesenie č. 131/2015
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 23/2015 zo dňa 11.12.2015. Ide
o presun v rozpočte školy, zníženie prevádzkových výdavkov (energie) o sumu 3887 € a navýšenie mzdových
výdavky (odmeny a poistné), ďalej zníženie prevádzkové výdavkov (energie, údržba, učebné pomôcky,
služby) o 6170 € a navýšenie mzdových výdavkov o túto sumu (tarify, ostatné príplatky a poistné). Celková
suma rozpočtu sa nemení. Príjmy aj výdavky sú 1 054 491,- €.
Uznesenie č. 132/2015
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 24/2015 zo dňa 11.12.2015.
Ide o celkové navýšenie rozpočtu školy
o 2495 € (zvýšenie normatívu zo ŠR, zníženie dotácie na
predškolákov).
Celkové príjmy aj výdavky rozpočtu sú po tejto úprave 1 056 986 € .
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej informoval:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) v rámci Národného projektu „Dátové
centrum obcí a miest DCOM malo poskytovať bezplatné služby do 31.12. 2015. Bolo rozhodnuté, že podľa
zmluvy používateľ nie je povinný poskytovať žiadnu protihodnotu, čo znamená, že využívanie bude bezplatné.
Predstavil návrh Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
- Mgr. Petráš sa zaujímal o to, ako tento systém uľahčí prácu zamestnancov OcÚ,

- starosta: Informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DECOM) je nadrezortný informačný systém
verejnej správy, ktorý poskytuje obciam a mestám technické a programové prostriedky na výkon verejnej
moci elektronicky, (našej obci bolo poskytnutých 5 ks počítačových zostáv) na prevádzkovanie
informačných prostriedkov verejnej správy v ich správe, a na zabezpečenie základných činností v oblasti
elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec alebo
mesto používa. Prostredníctvom pripojenia sa do IS DCOM sú vytvárané podmienky, aby používateľ si
splnil povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č.305/2013 Z.z. o e- Govermente t.j. najmä umožniť
elektronickú komunikáciu obecného úradu s občanmi, získaval údaje z iných informačných systémov
verejnej správy a ukladal údaje súvisiace s výkonom originálnych kompetencií. IS DCOM.
- Starosta dal o zmluve hlasovať.
Uznesenie č. 133/2015
OZ schvaľuje Zmluvu o pripojení obce k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej prečítal žiadosti:
- spol. Emadent, s. r. o. o predĺženie nájomnej zmluvy v budove OcÚ na ďalšie tri roky, (PRÍLOHA č. 19)
Starosta v súvislosti s tvrdeniami o vysokých cenách účtovaných v zubnej ambulancii uviedol, že spol.
Emadent má drahšiu najmä protetiku, čo odôvodňuje použitím kvalitných materiálov. Ak by sme nájom
nepredĺžili, v súčasnosti by mohla nastať situácia, že zubný lekár by v obci neordinoval (vybavenie ambulancie
minimálne 70 000 €).
- Štefana Šimončiča o predĺženie nájomnej zmluvy, v ktorej žiada odstúpiť od nájmu 658 m2 (letná piváreň),
v nájme zberne druhotných surovín (662 m2)má záujem pokračovať,
(PRÍLOHA č. 20)
- Ing. Daniela Chynoranského o užívanie verejného priestranstva z dôvodu parkovania motorových vozidiel,
(PRÍLOHA č. 21)
- Štefana Mikleho o jednorazovú dávku sociálnej pomoci
(PRÍLOHA č. 22)
- ďalej prečítal žiadosť DHZ D.Krupá a o.z. KOROMPA o predĺženie termínu na čerpanie dotácie
z rozpočtu obce na r.2015
(PRÍLOHA č. 23,24)
Uznesenie č. 134/2015
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy v budove OcÚ na ďalšie tri roky spol. Emadent, s. r.o.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 135/2015
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na 662 m2 v zmysle žiadosti Štefana Šimončiča. K zmluve o nájme
bude vyhotovený dodatok o zníženej výmere o 658 m2.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 136/2015
OZ schvaľuje predĺženie prenájmu plochy na parkovanie motorových vozidiel v zmysle žiadosti Ing. Daniela
Chynoranského.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 137/2015
OZ berie na vedomie žiadosť Štefana Mikleho o jednorazovú dávku sociálnej pomoci s tým, že obec si
vyžiada preukázanie tvrdení uvedených v žiadosti.
Uznesenie č. 138/2015
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá v roku
2016.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
(PRÍLOHA č. 25)
Uznesenie č. 139/2015
OZ schvaľuje predĺženie termínu čerpania dotácií z rozpočtu obce DHZ a o.z. KOROMPA.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej informoval o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ:
- 4.12. bolo vydané stavebné povolenia na Rekonštrukciu a zateplenie strechy a výmenu výplní na budove
kultúrneho strediska,
- sú pripravené podklady k verejnému obstarávaniu, proces obstarávania sa uskutoční v januári 2016,
- k stavebnému povoleniu Rekonštrukcia chodníka, časti miestnej komunikácie a rigolu Podhájska ul. sú
zabezpečené vyhlásenia správcov všetkých sietí a príslušných inštitúcií,

- v 51. týždni bude na Spoločnom obecnom úrade podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
- v mesiacoch september a október bol vykonaný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za
rok 2014 k 31.12.2014 spoločnosťou Ekopraktik s.r.o.
Uznesenie č. 140/2015
OZ berie na vedomie výrok audítora pri overovaní individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2014. Overenie vykonala spoločnosť Ekopraktik, s. r. o., Kapitulská 4, Trnava.
Na záver sa starosta vyjadril k podmienkam individuálnej bytovej výstavby na Podhájskej ulici, kde je
nezastavaných vyše 30 parciel. Bohužiaľ, väčšina z pozemkov má viacerých vlastníkov, pri časti je dokonca
spoluvlastníkom Slovenský pozemkový fond. Od záujemcov o výstavbu si to vyžaduje trpezlivosť pri
oslovovaní viacerých majiteľov.
k b o d u 7:
- Mgr. Lehotová: zberné kontajnery na šatstvo sú preplnené a šatstvo zostáva položené vedľa, kto je
zodpovedný za ich vyprázdňovanie,
- starosta: zodpovedná firma je nezastihnuteľná, ak budú kontajnery vyprázdnené, uložia sa na obecný
pozemok pri OcÚ.
- K. Baránek: informoval o stretnutí na TTSK, na ktorom boli okrem veliteľov dobrovoľných hasičov pozvaní
aj starostovia. DHZ by mali dostávať dotácie, ktoré budú poukazované priamo obci, ktorá zodpovedá za
hasičský zbor. Na stretnutí bola preberaná legislatíva súvisiaca s činnosťou DHZ a odznela aj informácia, že
v roku 2016 bude výzva na obnovu hasičských zbrojníc. Pozemok pod našou zbrojnicou nevlastní obec, preto
to sa o projekt nemôžeme uchádzať. Navrhol osloviť vlastníkov.
Nadjazd pri Trnave je nebezpečný, mali by sa osadiť smerové značky.
- starosta: Obec investovala do požiarnej zbrojnice značné finančné prostriedky a je až na strešnú krytinu
celá zrekonštruovaná a vynovená. Časť pozemkov pod zbrojnicou nie je vysporiadaná. Vlastníkov nie je
problém zistiť resp. upresniť na katastri.
Mgr. Petráš: po zistení vlastníckych pomerov sa môžu vlastníci osloviť.
Uznesenie č. 141/2015
OZ odporúča OcÚ osloviť vlastníkov pozemkov pod požiarnou zbrojnicou.

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 142/2015
OZ odporúča OcÚ osloviť správcu cesty D. Krupá – Trnava, aby pri nájazde na nadjazd zabezpečil značenie
smerovými značkami.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Dekan: poslanci by mohli navrhnúť, ako si predstavujú využitie plochy pri letnej pivárni
- PhDr. Korchová: MŠ dostala za reprezentáciu na večierku VÚJE poukaz na 1000 €
- Mgr. Horváth: všetkých pozval 1. januára na novoročnú kapustnicu
Bol dohodnutý termín novoročného stretnutia pri guláši, ktoré sa uskutoční 2. januára 2016 od 16.00
v kultúrnom stredisku. Mäso poskytne poľovnícke združenie Tri háje, prísady a ostatné na občerstvenie
zabezpečí obecný úrad. Starosta a poslanci za pomoci členov poľovníckeho združenia všetko pripravia.
k b o d u 8:
Starosta obce vyzval Mgr. Petráša, aby prečítal uznesenia prerokované a schválené na rokovaní obecného
zastupiteľstva.
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Marek Horváth ..............................
Mgr. Jana Lehotová ..............................
Dolná Krupá, 16. december 2015
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

