ZÁPISNICA
z 20. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2017 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 2018 a k návrhu programového
rozpočtu na roky 2018-2020
4. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2018, programového rozpočtu na roky 2018-2020 a VZN na rok 2018
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: Mgr. Marek Dekan, Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Jana
Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš, Mgr. Juraj Anetta
neprítomní: Klement Baránek, Ing. Marek Totka - ospravedlnili sa
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Dekana a Mgr. Janu Lehotovú.
Uznesenie č. 119/2017
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 22. novembra 2017:
- v zmysle uzn. č. 115/2017 OcÚ objednal tlač tabuliek s oznamom o monitorovaní verejných priestorov
v obci,
- v zmysle uzn. č. 116/2017 starosta v troch obciach zisťoval úspory nákladov na prevádzku verejného
osvetlenia pri použití LED žiaroviek: v Špačinciach sa znížili mesačné platby z 2500 € na 2200 €, v iných
dvoch obciach bola úspora ešte vyššia v závislosti od príkonu predošlého svetelného zdroja, ale aj od
vzdialenosti bodov verejného osvetlenia, obec má v pláne túto formu verejného osvetlenia realizovať v čo
najskoršom možnom čase, podľa zverejnených výziev a podľa možností rozpočtu obce,
- uzn. č. 117/2017: OcÚ zabezpečil vypracovanie správy k stavu drevín - líp v areáli školy, ktorá obsahuje aj
navrhnuté opatrenia: bezpečnostný a zdravotný rez a istenie jedného z trojice stromov. Práce by mala
vykonať akreditovaná firma, aby sa predišlo poškodeniu drevín.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 120/2017
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ
k b o d u 3:
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Vadovičovej - hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k návrhu k viacročnému rozpočtu obce na
roky 2018-2020.
(PRÍLOHA č. 2)
Stanovisko bolo uzatvorené s odporučením pre OZ - predložený návrh programového rozpočtu na rok 2018
schváliť a návrh rozpočtu na roky 2019-20 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 121/2017
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Dolná Krupá na rok 2018,
k viacročnému rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 2018-2020 a k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá.

k b o d u 4:
O príprave návrhu rozpočtu na rok 2018 sa rokovalo už na predošlom rokovaní OZ.
Do návrhu rozpočtu boli v príslušných programoch a rozpočtových položkách zapracované pripomienky
poslancov. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 1 265 183 €.
Starosta informoval, že do návrhu rozpočtu treba zapracovať zvýšené členské (zo 70,- na 1500 €) do
Malokarpatského partnerstva, ktoré bude realizovať projekty v rámci „Miestnej akčnej skupiny“ (o jej
schválení je informácia nižšie). Poslanci k rozpočtu nemali ďalšie pripomienky, preto dal starosta o ňom
hlasovať.
Uznesenie č. 122/2017
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 s programovou štruktúrou.
Rozpočet na rok 2018 v €
rozpočet obce so školstvom
z toho:
bežný
kapitálový
finančné operácie
z toho z min. rokov
z rezervného fondu
úver - splátky

príjmy

výdavky

výsl. hosp.

1 265 183
0
1 185 979
0
0
0
79 204
0

1 265 183
0
1 119 183
146 000
0
0
0
0

0
0
66 796
-146 000
0
0
79 204
0

(PRÍLOHA č. 3)

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 123/2017
OZ berie na vedomie viacročný rozpočet obce Dolná Krupá na roky 2018-2020.
Starosta ďalej informoval, že na úradnej tabuli boli vyvesené všeobecne záväzné nariadenia prerokované na
novembrovom zasadnutí OZ:
a) VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dolná Krupá na rok 2018.
(PRÍLOHA č. 4)
K VZN č. 2/2018, ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí uviedol, že dotácia na
mzdy a prevádzku žiaka v materskej škole bude 2021,28 €, v školskom klube detí 144,09 € a v školskej jedálni
281,48 €.
(PRÍLOHA č. 5)
VZN nadobudnú účinnosť 1. januára 2018. Starosta dal o nich hlasovať.
Uznesenie č. 124/2017
OZ schvaľuje VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2018.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 125/2017
OZ schvaľuje VZN č. 2/2018, ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí.
/7 - proti 0 - zdržal sa 0/
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 2018.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 126/2017
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2018 do
30. 6. 2018 a poveruje hlavného kontrolóra obce Ing. Vadovičovú vykonaním kontroly.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta: v nadväznosti na rozpočet sa pri investičných akciách vyžaduje samostatné uznesenie, preto navrhol
schváliť investičné akcie na rok 2018.

Uznesenie č. 127/2017
OZ schvaľuje kapitálové výdavky na uskutočnenie nasledovných investičných akcií v roku 2018:
a)
odkanalizovanie ulíc Horná a Krátka pri Apimede,
b)
rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici Hoštáky vrátane obstaranie
prípravnej a projektovej dokumentácie,
c)
rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice, ak obec uspeje so žiadosťou,
d)
v rámci bežných opráv a údržby opraviť miestnu komunikáciu na Školskej
ulici.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o rozpočtových opatreniach č. 42 až 47:
Ing. Kozáková:
rozpočtové opatrenie č. 42/2017 zo dňa 6.11.2017 presun 650 € medzi výdavkovými položkami
a podpoložkami v rozpočte obce bez zmeny celkového rozpočtu – navýšenie výdavkov: žiadosť o kompostéry
– Malokarpatské partnerstvo 500 €, príspevok do sociálneho fondu 100 €, cestovné náhrady
50 €; zníženie výdavkov: energie o 650 €,
(PRÍLOHA č. 7A)
- rozpočtové opatrenie č. 43/2017 zo dňa 9.11.2017 navýšenie príjmu obce o 1 266 €: dotácia na prenesené
kompetencie – školstvo, výdavky školy doplnené o zakúpenie pracovných odevov a obuvi 922 € a zvýšenie
vyplateného transferu na dopravu rodičom žiakov z H. Krupej o 344 €,
(PRÍLOHA č. 7B)
- rozpočtové opatrenie č. 44/2017 zo dňa 23.11.2017 navýšenie príjmu obce o 379 €: dotácia na prenesené
kompetencie – školstvo, zvýšenie na vzdelávacie poukazy, materská škola – zvýšenie dotácie na
predškolákov. Výdavky školy doplnené o 379 €: zakúpenie výpočtovej techniky a všeobecného materiálu
v ZŠ a učebných pomôcok pre MŠ,
(PRÍLOHA č. 7C)
- rozpočtové opatrenie č. 45/2017 zo dňa 24.11.2017 –návrh: zvýšenie príjmu školy o 3 165 € z preplatku
z ročného zúčtovania poistného; zvýšenie výdavkov školy: tarifné platy o 535 €, vyhotovenie projekt.
dokumentácie skutočného zabudovania elektroinštalácie 992 €,
(PRÍLOHA č. 7D)
- rozpočtové opatrenie č. 46/2017 zo dňa 30.11.2017 presun 1 806 € medzi výdavkovými položkami
a podpoložkami v rozpočte obce bez zmeny celkového rozpočtu – navýšenie výdavkov: členské
Malokarpatské partnerstvo 1 500 €, mikulášske balíčky 200 €; zníženie výdavkov: transfer spoločnému
obecnému úradu, energie a. i.,
(PRÍLOHA č. 7E)
Starosta doplnil, že 1 500 € ako mimoriadne členské podľa dodatku k stanovám v o. z. Malokarpatské
partnerstvo, ktorému bolo zaslané rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.
- rozpočtové opatrenie č. 47/2017 zo dňa 30.11.2017- návrh: v rozpočte školy presun medzi položkami
a podpoložkami v sume 2 199 bez zmeny celkového rozpočtu – výdavky: školský klub – zníženie
výdavkov na interiérové vybavenia o 2199 € a zvýšenie údržba o 437 €, učebné pomôcky (hračky)
o 1 762 €.
(PRÍLOHA č. 7F)
Uznesenie č. 128/2017
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 42/2017 zo dňa 6.11.2017,
č. 43/2017 zo dňa 9.11.2017, č. 44/2017 zo dňa 23.11.2017 a č. 46 zo dňa 30.11.2017.
Uznesenie č. 129/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 45 zo dňa 24.11.2017 a č. 47/2017 zo
dňa 30.11.2017. Upravený rozpočet je :
Upravený rozpočet na rok 2017 v €

Príjmy

výdavky

Rozpočet obce so školstvom, z toho

1 366 173

1 364 005

2 168

bežný so školstvom

1 183 665

1 182 027

1 638

2 616

181 978

-179 362

179 892

0

179 892

18 195

0

18 195

161 697

0

161 697

kapitálový
finančné operácie spolu, z toho:
-z minulých rokov
-z rezervného fondu

výsledok hosp.

-z úveru
Rozpočet obce: P= 1 349 860,Rozpočet školy: P = 16 313,-

0

0

0

V = 748 922,V = 615 083,-

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
V = 611 911,Starosta navrhol zloženie inventarizačnej komisie na rok 2017: predsedníčka: Mgr. Marcela Branišová,
RozpočetJarmila
školy: Dekanová,
P = 13 148,členovia:
Adriana Ištvancová, Ing. Katarína Kozáková, Mgr. Stanislav Petráš.
Prítomných informoval o novej pracovníčke Mgr. Marcele Branišovej, ktorá od 1. novembra 2017 nastúpila na
miesto vedúcej referátu vnútornej správy, ekonomiky, personalistiky a miezd po Ing. Bronislave Hubačovej.
Oboznámil s návrhom harmonogramu sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná
Krupá v roku 2018. O oboch návrhoch dal hlasovať.
Uznesenie č. 130/2017
OZ schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie na rok 2017. Predsedníčka: Mgr. Marcela Branišová, členovia:
Jarmila Dekanová, Adriana Ištvancová, Ing. Katarína Kozáková a Mgr. Stanislav Petráš.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 131/2017
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá v roku
2018.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ:
- 15. 11. prišlo rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu
miestnej akčnej skupiny pre žiadateľa Malokarpatské partnerstvo o.z.,
- zabezpečujú sa vyjadrenia k územnému rozhodnutiu k dažďovej kanalizácii miestnych komunikácií ulíc
Horná a Krátka,
- 3. 12. sa uskutočnilo predvianočné posedenie pre dôchodcov,
- 9. 12. sa uskutočnila súťaž vo varení mikulášskej kapustnice, starosta poďakoval všetkým, ktorí sa na
oboch akciách podieľali,
- vo veci vypovedania zmluvy týkajúcej sa zberu separovaného odpadu firmou Naturpack, bude podpísaná
zmluva so spol. Elekos ako novou organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá bude zberovej spoločnosti
vývoz uhrádzať,
- bolo zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu obce
Dolná Krupá“ týkajúcom sa nových funkčných plôch v pripravovanom polyfunkčnom areáli výroby
služieb v južnej časti katastrálneho územia obce parc. č. 4813/2.
- Ďalej starosta informoval, že Ministerstvo životného prostredia SR dňa 29.11.2017 zverejnilo výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok /NFP/ pre Operačný program kvalita životného
prostredia. Táto výzva zahŕňa o.i. aj možnosť získať dotáciu na výstavbu zberného dvora. Obec už začala
pripravovať podklady k napísaniu žiadosti o predmetný NFP.
V ďalšej časti sa venoval bilancovaniu končiaceho sa roka:
- v apríli sa vybudovalo detské ihrisko v areáli OŠK, opravila sa miestna komunikácia na Nám.
Sv. Vendelína a na časti Ul. Horný Chríb , uskutočnila sa rekonštrukcia chodníka, parkoviska a spevnenej
plochy pri predajni COOP Jednota ,
- od júla do septembra pokračovali práce na II. etape rekonštrukcie chodníka na Podhájskej ulici v dĺžke
565 m ,
- na Ul. Chotekovej bola po takmer celej dĺžke zhotovený povrch z frézovaného asfaltu, zvyšok sa dokončí
v roku 2018,
- v septembri sa opravila miestna komunikácia na Ul. Dolný Chríb a rekonštruovala sa kotolňa v kultúrnom
dome,
- na ihrisku OŠK boli vypílené topole, na budove OŠK sa vymenili žľaby a zvody, v prístavbe kina bolo
zrekonštruované sociálne zariadenie,
V roku 2017 sa preinvestovalo cca 340 000 €.
Uznesenie č. 132/2017
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o činnosti OcÚ za rok 2017.
Starosta prečítal žiadosti:

a) Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom o dar na vianočné balíčky,
b) Dom pokojnej staroby Cífer – Trnavská arcidiecézna charita o vianočný príspevok,

(PRÍLOHA č. 8)

(PRÍLOHA č. 9)
c) Mgr. Františka Bačíka – správcu farnosti o dotáciu na opravu zvonov, výmenu motora, sŕdc zvonov a novej
elektrifikácie ako spoluúčasť obce vo výške 2 600 € - doručená na obecný úrad 1.12.2017 ,
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 133/2017
OZ schvaľuje dar vo výške 20 € na základe žiadosti Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom .
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 134/2017
OZ schvaľuje dar odporu vo výške 20 € na základe žiadosti Trnavskej arcidiecéznej charity.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 135/2017
OZ odporúča odpísať Mgr. Františkovi Bačíkovi – správcovi farnosti, že žiadosť nebola podaná v súlade
s platným VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá (VZN určuje
termín podania do 31.10.2017.
/ za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k
-

-

-

b o d u 7:
Mgr. Lehotová: či sa pripravuje parkovisko v škole, pohybovali sa tam osoby, ktoré niečo zameriavali
starosta: zameranie sa týkalo Školskej ulice, kde sa k projektu opravy zameriaval polohopis a výškopis,
Mgr. Anetta: predniesol pripomienku občana, že obec má chabé vianočné osvetlenie, ako sa mieni riešiť
situácia s voľne pobehujúcimi a túlavými psami? Nedá sa podpísať zmluva s niekým, kto by tieto psy
odchytával?
starosta: ak sa privolá veterinár, aby zviera uspal, vyjde to na 50 až 100 €, no i tak by bol problém
s prevozom do útulku, pretože sú plné. Jediný problém je v prístupe občanov, ktorí psov na verejné
priestranstvá bez dohľadu púšťajú.
Mgr. Anetta: útulky nie sú plné, manželka jedného psa do útulku umiestnila, treba hľadať riešenie. Spýtal
sa, či bude zorganizované novoročné posedenie pre občanov?
poslanci sa so starostom dohodli na termíne novoročného posedenia, ktoré sa uskutoční 6. januára o 16.00.
Mgr. Dekan: k výzve na zberné dvory, sa spýtal na bližšie informácie,
starosta: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 29. 11. 2017 zverejnilo výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Maximálna výška dotácie bude 6 mil. €. Obec, ako bolo už vyššie
uvedené, v tejto veci vykonala prvé kroky. Text výzvy môže poskytnúť.
S. Lehota: pochválil kúrenie v kultúrnom dome po oprave kotolne,
PhDr. Korchová: do akcií na rok 2018 doplnili karneval, ktorý by mal byť v kultúrnom stredisku,
Mgr. Horváth: či sa podarilo zistiť údaje z kamerového záznamu zachytávajúcom poškodenie autobusovej
zastávky? Ozvučenie akcií v kultúrnom stredisku nie je na požadovanej úrovni, v rámci rekonštrukcie
interiéru by obec mala zakúpiť aj novú ozvučovaciu techniku,
starosta: policajtom sa zatiaľ nepodarilo zistiť páchateľa, pri vyhotovovaní projektovej dokumentácie
rekonštrukcie interiéru kultúrneho strediska sa môže zapracovať aj táto požiadavka.
Mgr. Horváth: Vo veci výzvy SFZ na finančná podporu výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry
bol vyhotovený predbežný rozpočet opravy budovy kabín OŠK na maximálnu výšku podpory (50 000 €).
Obec by mala schváliť vyhlásenie, že bude projekt spolufinancovať.
Mgr. Petráš: či bol zistený aktuálny stav s pripojením domácností na kanalizáciu?
starosta: podľa aktuálnych údajov, ktoré poskytla spol. Tavos, a. s. je v obci Dolná Krupá pripojených na
verejnú kanalizáciu 562 rodinných domov. Pripojených nie je teda približne 100 domácností. Podľa novely
tzv. vodného zákona bude vlastník nehnuteľnosti do konca roku 2021v povinný pripojiť sa na verejnú
kanalizáciu.
Mgr. Petráš: znovu predniesol svoj návrh zo septembrového rokovania OZ, aby bola na Trnavský
samosprávny kraj adresovaná žiadosť, o dokončenie opravy cesty III. triedy Dolná Krupá – Trnava v úseku
Rybníčky – Dolná Krupá v dĺžke cca 2 km. Rovnako pripomenul svoj starší návrh osloviť vlastníka budovy
starej pošty, aby predstavil zámery na využívanie tejto budovy.

Zaregistroval požiadavku stavebníkov v lokalite Potôčky, aby bolo spustené verejné osvetlenie.
- starosta: verejné osvetlenie v žiadnom prípade nebude sfunkčnené skôr, než bude ukončená kolaudácia
inžinierskych sietí . Znova pripomenul negatívne skúsenosti s investorom ohľadne odstránenia nedostatkov,
ktoré boli dôvodom prerušenia kolaudačného konania u časti inžinierskych sietí. Zámer na využívanie
starej budovy pošty bude zistený, až po ukončení práceneschopnosti riaditeľa PD.
Uznesenie č. 136/2017
OZ odporúča OcÚ zistiť možnosti odchytu a umiestňovania túlavých psov mimo obec.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 137/2017
OZ schvaľuje čestné vyhlásenie, že obec Dolná Krupá sa bude podieľať 25 % na spolufinancovaní projektu
SFZ na zlepšenie futbalovej infraštruktúry OŠK, aby nebola ohrozená jeho realizácia.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 138/2017
OZ odporúča OcÚ adresovať Trnavskému samosprávnemu kraju žiadosť, aby do plánu opráv ciest III. triedy
bol zaradený aj nedokončený úsek cesty Dolná Krupá – Trnava.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce vyzval Mgr. Petráša, aby prečítal uznesenia prerokované a schválené na rokovaní obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 139/2017
OZ schvaľuje návrh na uznesenie z rokovania OZ.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Marek Dekan
Mgr. Jana Lehotová

..............................
..............................

Dolná Krupá, 22. december 2017

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce
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