ZÁPISNICA
zo 21. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. marca 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 4. štvrťrok 2017
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
5. Úprava rozpočtu
6. Žiadosť o zmenu územného plánu
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 (neprítomný v čase až 19. 00 až 21.25 ), Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš
neprítomní: Klement Baránek, Mgr. Marek Totka - ospravedlnení
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Juraja Anettu a Stanislava Lehotu.
Uznesenie č. 1/2018
OZ schvaľuje program rokovania.
Bod 6 bol zaradený po bode 2.

/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 14. decembra 2017.
- Uzn. č. 135/2017: 17. januára 2018 obec zaslala list Mgr. Františkovi Bačíkovi s vysvetlením, akou formou
a podávajú žiadosti o dotácie z rozpočtu obce,
- Uzn. č. 137/2017: starosta obce telefonoval s vedúcou útulku v Trnave, obec má s útulkom uzavretú
zmluvu, aj napriek tomu je možné umiestniť psa iba ak je voľné miesto za poplatok 30 €,
- Uzn. č. 138/2017: 17. januára obec adresovala list na TTSK ohľadom opravy cesty III/1299 na úseku
Dolná Krupá – Rybníčky. Odpoveď TTSK bola doručená 7.februára t. r.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 2/2018
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá
prítomných oboznámila so Správou z kontroly č. 1/2018, ktorá zahŕňa:
- Kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 4. štvrťrok roku 2017,
- Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Dolná Krupá za kontrolované obdobie,
- kontrolu VZN s účinnosťou od 1. januára 2018.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 3/2018
OZ berie na vedomie Správu z kontroly č. 1/2018.
k b o d u 4:
Ing. Vadovičová prečítala Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.

(PRÍLOHA č. 3)

Uznesenie č. 4/2018
OZ berie na vedomie Správu z kontrolnej o činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá za rok 2017.
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič požiadal Ing. Kozákovú, aby oboznámila prítomných s rozpočtovými
opatreniami č. 48 až 51 z roku 2017 a č.1 až č. 9 z roku 2018.
(PRÍLOHY č. 4A až 4D)

- Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 15.12.2017: presun medzi položkami a podpoložkami bez zmeny
celkového rozpočtu obce, významnejšie položky – zvýšenie: prídel do sociálneho fondu o 90 €,
reprezentačné o 8 €, dobrovoľnícka činnosť – presuny v kódoch 1AC1 a 1AC2. Zníženie: stravovanie
o 90 €, všeobecný materiál o 8 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa 20.12.2017: zvýšenie príjmov na základe skutočného plnenia – výnos
z dane z príjmov o 17 261 €, daň zo stavieb o 654 €, pokuty a penále o 4 500 €. Zvýšenie výdavkov na
základe skutočného plnenia: vývoz odpadu o 167 €, poplatky a odvody – uskladnenie odpadu o 135 €,
ostatné výdavky bez zmeny, v celkovom rozpočte úpravou vytvorený prebytok 25 144 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 50 zo dňa 29.12.2017: zníženie príjmov školy v položke úroky o 5 €, zníženie
príjmov materskej školy vybraných od rodičov o 74 €, zvýšenie príjmov od rodičov v školskom klube
o 640 €, v školskej jedálni zvýšenie za réžiu o 240 €. Vo výdavkoch ZŠ zníženie výdavkov všeobecný
materiál o 5 €, materská škola zníženie výdavkov v položke údržba prevádzkových zariadení o 74 €,
školská jedáleň zvýšenie výdavkov v položke všeobecný materiál o 240 €, školský klub zvýšenie
výdavkov v položke všeobecný materiál o 500 €, vodné a stočné o 125 €, špeciálne služby o 15 €.
- Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa 30.12.2017: v rozpočte školy presun medzi položkami a podpoložkami
bez zmeny celkového rozpočtu (v MŠ po úprave výdavky na všeobecný materiál/kanc. potreby a čistiace
prostriedky 2 401 €, učebné pomôcky/hračky 2 979 €, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
(1 479 €). V ZŠ boli po úprave výdavky na všeobecný materiál 5 180 €, na učebné pomôcky 7 255 €, na
pracovné odevy 1244 €.
Uznesenie č. 5/2018
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 48/15.12.2017, č. 49/20.12.2017, č. 50/29.12.2017 a č. 51
z 30.12. 2017.
Ing. Kozáková prítomných ďalej oboznámila s rozpočtovými opatreniami č. 1 až č. 9 z roku 2018:
(PRÍLOHA č. 5A až 5I)
- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 04.01.2018: v príjmových finančných operáciách obce doplnený
zostatok normatívu školy v sume 2 544 €, zostatok dopravné žiakov z Hornej Krupej a zostatok
kapitálového daru na doplnok č. 4 k územnému plánu obce. V kapitálových výdavkoch obce doplnený
výdavok na 2. časť prác na doplnok č. 4 k územnému plánu obce, v bežnom rozpočte školy doplnený
výdavok na zakúpenie interaktívnych tabúľ,
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 15.01.2018: obec-zvýšené dotácie na prenesené kompetencie po rozpise
ministerstvom na rok 2018 - matrika o 84 € a register adries o 16 €, doplnený prídavok na dieťa 71 €
a dotácia na dobrovoľnícku činnosť 192 €. Vo výdavkoch na matričnú činnosť zvýšená položka tarifný
plat a poistné na starobné poistenie a do rezervného fondu. Na úseku registra adries doplnené, resp.
zvýšené položky údržba a služby, doplnené výdavky na úseku dobrovoľníckej činnosti - vývoz
kontajnera, materiál, benzín do píly a doplnená výplata prídavku na dieťa v položke náhrady o sumy
uvedené v príjmoch,
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 16.01.2018: obec - príjem z pokút za porušenie stavebného zákona,
z preplatku za plyn a iné vo výške 922 €. Výdavky doplnené na licenciu za webovú stránku obce,
na nemocenské dávky za zamestnancov, na opravu kamerového systému, na materiál na opravu
viacúčelového ihriska, na zakúpenie motorovej píly, všetko spolu vo výške 922 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 01.02.2018: obec - presun vo výdavkoch doplnený výdavok na spísanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zberný dvor vo výške 1 673 €. O túto sumu zníženie výdavku
za energie v programe kultúra,
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 12.02.2018: v príjmoch obce zvýšenie normatívu školy o 8 783 €,
vo výdavkoch školy zvýšenie výdavkov na platy a poistné v sume 6 450 €, na energie o 1 033 €,
na nemocenské dávky o 500 €, na prídel zo sociálneho fondu o 500 €, školenia 200 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 13.02.2018: obec - doplnený výdavok na aktualizáciu komunitného
plánu 1 290 €, stojan na bicykle 500 €, zníženie výdavku na energie o 1 790 € v programe interné služby,
- Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 16.02.2018: obec - zvýšený príjem z pokút za porušenie stavebného
zákona o 500 €, vo výdavkoch zvýšenie na projektovú dokumentáciu na opravu miest. komunikácie
Školská ulica o 500 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 05.03.2018: vrátenie nevyčerpanej dotácie pre ZŠsMŠ na financovanie
lyžiarskeho kurzu 3 150 € - zníženie príjmu obce o 3150 € a zníženie výdavku školy o túto sumu,
- Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 12.03.2018: v príjmových finančných operáciách obce zvýšený prevod
z rezervného fondu obce do príjmov o 16 800 €. V kapitálových výdavkoch zvýšená spoluúčasť obce na
oprave strechy hasičskej zbrojnice o 1 500 €, zvýšenie výdavku na dažďovú kanalizáciu o 30 000 € krytý zvýšeným čerpaním rezervného fondu v sume 15 300 € znížením rozpočtu na rekonštrukciu MK

Hoštáky o 14 700 €. Suma 1500 € z rezervného fondu použitá na financovanie projekt. dokumentácie na
rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 6/2018
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1/4.1.2018, 2/15.1.2018, 3/16.1.2018, 4/1.2.2018,
5/12.2.2018, 6/13.2.2018, 7/16.2.2018 a č. 8 z 5.3.2018.
Uznesenie č. 7/2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č.9 zo dňa 12. 3. 2018. Stav rozpočtu
obce po rozpočtových opatreniach č.1 až 9/2018 je:
Upravený rozpočet na rok 2018 v €
Príjmy(P)
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 293 366
bežný so školstvom
1 193 397
kapitálový
0
finančné operácie spolu, z toho:
99 969
-z min. rokov
3 965
-z rezervného fondu
96 004
-z úveru
0
Rozpočet obce: P= 1 250 776
V = 650 288
Rozpočet školy: P = 42 590
V = 643 078

Výdavky(V) výsledok hosp.
1 293 366
0
1 129 210
64 187
164 156
-164 156
0
99 969
0
3 965
0
96 004
0
0
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 8/2018
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov: dažďová kanalizácia na
odvodnenie ulíc Horná a Krátka vo výške 80 000 € a na prípravu projektovej dokumentácie – rekonštrukcia
miestnej komunikácie a chodníkov vo výške 1 500 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 6:
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti o zmenu územného plánu, ktorú adresoval obci Štefan
Kormúth.
(PRÍLOHA č. 6)
Pozemky parc. č. 689/1 a 689/2 sú v Územnom pláne Obce Dolná Krupá zaradené ako plochy občianskej
vybavenosti (B1). Ide o parcely na Podhájskej ulici, kde prebieha individuálna bytová výstavba.
Starosta odovzdalo slovo žiadateľovi.
- Š. Kormúth: máme záujem na uvedených pozemkoch postaviť rodinný dom, čo nie je možné, pretože naše
pozemky sú v územnom pláne evidované na iné využitie. O tomto nás nikto neinformoval, preto žiadame
zmenu využitia pozemkov podľa našej žiadosti.
- starosta obce: k stanoveniu využitia jednotlivých plôch prišlo v roku 2005, kedy sa územný plán
vypracovával. Bolo nevyhnutné vyčleniť aj plochy občianskej vybavenosti.
- poslanci sa zhodli, že je potrebné prehodnotiť využitie plochy občianskej vybavenosti a na Podhájskej ulici
určiť iné miesto.
Uznesenie č. 9/2018
OZ odporúča starostovi obce zistiť vlastnícke pomery na Podhájskej ulici z dôvodu presunu pozemkov,
ktoré sú v Územnom pláne Obce Dolná Krupá zaradené ako plochy občianskej vybavenosti.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce informoval poslancov o aktivitách obecného úradu od posledného rokovania OZ:
- 6. januára sa uskutočnilo posedenie s občanmi pri novoročnom guláši, všetkým, ktorí sa na akcii podieľali
poďakoval.
- boli namontované tabuľky o monitorovaní obce kamerovým systémom,
- v 3 týždni boli zakúpené 3 časti retardéra, ktoré na Parkovej ulici odcudzil neznámy páchateľ,
- 22. januára boli na autobusových čakárňach osadené nové sklá, ktoré boli predtým rozbité.
Dňa 17. februára bolo z idúceho auta znovu rozstrelené jedno sklo čakárne na Nám. Sv. Vendelína.
- 1. februára bolo na OcÚ doručené rozhodnutie o pridelení dotácie 30 000 € na rekonštrukciu strechy
hasičskej zbrojnice, z cca 1 200 žiadostí bolo kladne vybavených asi 400,
- 10. februára sa v kultúrnom stredisku konala zabíjačka,
- 11. februára bol v kultúrnom stredisku školský karneval,

- 13. februára bolo spoločným obecným úradom vydané oznámenie o začatí územného konania Dažďová
kanalizácia pri Apimede, dňa 20. marca bude vydané územné rozhodnutie,
- v 7. týždni bol distribuovaný Krupanský spravodaj,
- 2. marca bolo v obci rozmiestnených 11 kontajnerov na papier, pretože od apríla sa musí papier separovať
osobitne, nemožno ho dať k plastovým fľašiam a tetrapakovým obalom.
Uznesenie č. 10/2018
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ.
Starosta ďalej informoval:
- Malokarpatské združenie bolo v novembri 2017 zaregistrované ako miestna akčná skupina (MASKA),
v rámci toho bude naša obec v rokoch 2018-2020 oprávnená čerpať 70 000 € z eurofondov, ktoré budú
predmetom výziev,
- projekt kompostéry nebol zatiaľ vyhodnotený,
- 24. januára sa na Potôčkoch uskutočnila ďalšia kolaudácia, odbor životného prostredia dal doložiť,
dopracovať a doplniť náležitosti, bez ktorých nevydá kolaudačné rozhodnutie na kanalizáciu a vodovod.
- je pripravená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Zberný dvor Dolná Krupá, výška
spolufinancovania obcou je 8 761,63 €, podanie žiadosti treba schváliť uznesením,
- pripravuje sa projektová dokumentácia na opravu resp. rekonštrukciu časti miestnej komunikácie na
Školskej ulici a na ul. Hoštáky,
- je potrebné schváliť audítora na vypracovanie auditu za rok 2017, navrhol spol. Ekopraktik s. r. o Trnava.
Uznesenie č. 11/2018
OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Zberný dvor Dolná Krupá,
kód projektu NFP 310010N913, kód výzvy OP KZP-P01-SC111-2017-33, výška spolufinancovania obcou
je 8 761,63.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 12/2018
OZ schvaľuje na vypracovanie auditu za rok 2017 spol. Ekopraktik s. r. o Trnava.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce prečítal žiadosti doručené OcÚ:
a) Štefan Nádašský ponuka na odpredaj pozemku 3889/3.
(PRÍLOHA č. 7)
b) Ing. Daniel Chynoranský o predĺženie užívania verejného priestranstva parc. č. 3857/9 vo výmere
1 269 m2 na parkovanie na ďalšie tri roky.
(PRÍLOHA č. 8)
c) ženská spevácka skupina Dolnokrupanka o zmenu účelu použitia pridelených finančných prostriedkov,
pôvodne určených na zakúpenie čižiem v sume 700 €, časť z nich 147,78 € chcú použiť na zakúpenie
materiálu–stužiek, krajkových stužiek a látky na obnovu opotrebovaných doplnkov ku krojom.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 13/2018
OZ odporúča na ponuku odpredať časť pozemku reagovať v tom zmysle, že ak bude na uvedenej parcele
aktuálna investičná výstavby vo verejnom záujme vyžadujúca vlastníctvo tohto pozemku, obec dá
vypracovať geometrický plán a znalecký posudok a pozemok odkúpi.
Uznesenie č. 14/2018
OZ schvaľuje predĺženie užívania verejného priestranstvo výmere o 67,5 m2 na parkovanie na ďalšie tri
roky v zmysle žiadosti Ing. Daniela Chynoranského.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 15/2018
OZ schvaľuje zmenu účelu použitia pridelených finančných prostriedkov v zmysle žiadosti ženskej
speváckej skupiny Dolnokrupanka.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta predstavil ponuku vydavateľstva Eurostyle - Zdenko Štefunko. Pri príspevku 495 € obec dostane 36
kníh, bude prezentovaná textom o obci, erbom, 2 fotografiami a leteckou snímkou.
Uznesenie č. 16/2018
OZ schvaľuje zakúpenie 36 ks vydania knihy Trnavsko z vtáčej perspektívy v zmysle ponuky vydavateľstva
Eurostyle - Zdenko Štefunko v sume 495 €, v ktorej bude obec prezentovaná textom, erbom, 2 fotografiami
a leteckou snímkou. /za 4: Horváth, Korchová, Lehotová, Petráš - proti p. Anetta, p. Dekan - zdržal sa 0: /

k b o d u 8:
- Mgr. Lehotová: stojan na bicykle pred predajňou COOP Jednota je po vybudovaní parkoviska položený
v zelenom páse, keď prší je tam blato, v zlom stave je aj parkovisko pred predajňou Centrum.
- starosta: môžem upozorniť pracovníkov COOP Jednota, aby stojan bol preložený na betón resp. plochu
pod ním vybetónovať. Priestor pred predajňou Centrum je vo vlastníctve p. Gašparíka.
- Mgr. Anetta: aká je situácia s projektom priemyselného parku? Oznamy v miestnom rozhlase sa
vyhlasujú skoro. Trval na hlasovaní o svojom návrhu - vyhlasovať oznamy po 17.00.
Prečo nie sú v pozvánke uvedené žiadosti tak, ako sme si odhlasovali, tlmočil žiadosť poslanca Totku,
aby sme si odhlasovali plán zasadnutí, alebo aby nám bol termín poslaný na schválenie v dostatočnom
predstihu, aby sme vedeli, kto sa kedy môže zúčastniť,
- starosta: za 12 rokov, kedy je vo funkcii sa nikto na čas vyhlasovania v miestnom rozhlase nesťažoval,
k priemyselnému parku sa vyjadrujú príslušné inštitúcie, samosprávny kraj zaujal negatívne stanovisko,
z dôvodu záberu kvalitnej ornej pôdy, ostatné žiadosti prišli až po tom, ako boli pozvánky rozposlané.
Termíny zasadnutí OZ sú známe v dostatočnom časovom predstihu, na čom sa zhodli aj poslanci OZ.
- Mgr. Dekan: valaškársky festival sa neuskutoční, suma rozpočtovaná v rozpočte obce sa nebude čerpať
na toto podujatie, ďalej či sa nedá riešiť parkovisko pri ihrisku,
- riešenie parkoviska nie je pri ihrisku potrebné / Nová ul./, nakoľko sú vybudované parkoviská pri
obecnom úrade, len je potrebné, aby na nich športovci autá parkovali a neodstavovali ich na predtým
uvedenej lokalite, lebo je to nebezpečné, o čom bolo vedenie OŠK niekoľkokrát upozornené.
- PhDr. Korchová: aby sa nezabudlo na výtlky, nezaznela žiadosť o asistenta pre žiaka 1. ročníka,
- starosta: nijaká žiadosť o asistenta obci nebola doručená, výtlky ako každý rok budú po zime opravené.
- Mgr. Horváth: pozostalí sa cez víkend nedostali do domu smútku, ako to je s kľúčmi a prístupom? Na
Parkovej ulici je asi 40 big-bagov plných plastového odpadu, začínajú sa rozoberať a niektorí občania
odpad spaľujú, situáciu treba riešiť. Či je možné zabezpečiť žlté kontajnery?
- starosta: kľúče od domu smútku má p. Kotásek a rezervné sú na obecnom úrade pre prípad, ak si pozostalí
zvolia inú pohrebnú službu. Prístup do domu smútku je potrebné dohodnúť s p. Kotáskom. Plastový
odpad triedila p. Sabová, ukončila činnosť a odpad zostal na mieste, nachádza sa aj v budove. Obec
dvakrát zaslala podnet na odbor životného prostredia, oslovená reagovala listom, že odpad
odstráni, odpad doteraz neodstránila. Predmetnú vec rieši Okresný úrad v Trnave odbor ŽP. Žltých
kontajnerov je 124 a vyšší počet organizácia zastupujúca výrobcov zatiaľ nechce povoliť, pretože vývoz
kontajnerov je nákladnejší ako vývoz vriec.
- S. Lehota: divadelní ochotníci sa zúčastnia prehliadky v Senici a stretnú sa s predsedom TTSK,
rozpadávajúci sa dom pri predajni Centrum ohrozuje chodcov,
Uznesenie č. 17/2018
OZ odporúča Obecnému úradu osloviť SD Jednota Trnava, aby upravilo odstavnú plochu na bicykle pred
predajňou COOP Jednota.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa – 0/
Uznesenie č. 18/2018
OZ odporúča Obecnému úradu osloviť p. Gašparíka vo veci úpravy plochy pred predajňou Centrum Dolná
Krupá.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa – 0/
Uznesenie č. 19/2018
OZ neschvaľuje návrh, aby sa oznamy v miestnom rozhlase vyhlasovali po 17.00.
/za 1: Anetta - proti 0: zdržal sa5: Dekan, Horváth, Korchová, Lehotová, Petráš /
Uznesenie č. 20/2018
OZ odporúča starostovi obce zistiť možnosti púšťania oznamov v miestnom rozhlase zo záznamu.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa – 0/
Uznesenie č. 21/2018
OZ odporúča odoslať vlastníkom rodinného domu na Hlavnej ulici č. 146/52 výzvu, aby si vybavili búracie
povolenie alebo dali nehnuteľnosť do takého stavu, aby neohrozovala chodcov.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa – 0/
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 7 - proti 0 - zdržal sa – 0/

k b o d u 10:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Juraj Anetta ..........................................
Stanislav Lehota .........................................

Dolná Krupá, 20. marec 2018
spracoval a zapísal:

Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

