ZÁPISNICA
z 13. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2016 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 2017 a k návrhu programového
rozpočtu na roky 2017-2019
4. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2017, programového rozpočtu na roky 2017-2019 a VZN na rok 2017
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: Klement Baránek, Mgr. Marek Dekan, Mgr. Marek Horváth (prišiel 18.15), PhDr. Monika
Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš, Mgr. Juraj Anetta
neprítomný: Ing. Marek Totka, ospravedlnil sa
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Dekana a Stanislava Lehotu.
Uznesenie č. 115/2016
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 16. novembra 2016:
- v zmysle uzn. č. 110/2016 OcÚ upozornil listom prevádzkovateľov barov, aby oznam o predĺžení
otváracích hodín zverejnili na viditeľnom mieste.
- v zmysle uzn. č. 112/2016 OcÚ nechal odstrániť betónové stĺpiky na obecnom pozemku pri rodinnom
dome na Školskej ul. č. 715/5 (môžu byť umiestnené 50 cm od okraja vozovky),
- uzn. č. 113/2016: OcÚ doplnil vianočnú výzdobu o dva kusy a vymenilo sa osvetlenie vianočného stromu
pred obecným úradom.
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 2017 a k návrhu k viacročnému rozpočtu obce na
roky 2017-2019.
(PRÍLOHA č. 1)
Stanovisko bolo uzatvorené s odporučením - predložený návrh programového rozpočtu na rok 2017 schváliť
a návrh rozpočtu na roky 2018-2019 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 116/2016
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Dolná Krupá na rok 2017,
k viacročnému rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 2017-2019 a k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá.
k b o d u 4:
O príprave návrhu rozpočtu na rok 2017 sa rokovalo už na predošlom rokovaní OZ. V predloženom návrhu
rozpočtu na r.2017 z 30.11.2016 navrhol starosta drobné úpravy – navýšenie výdavku v položke odchodné
o 1510 €, doplnenie poistného v rámci aktivač. čin. o 30 €, o tieto sumy zníženie v položke energia na ver.
osvetlenie a oprava miest. komunikácií.

Najväčšími plánovanými investíciami v roku 2017 budú oprava miestnych komunikácií, rekonštrukcia plochy
a chodníka pri predajni COOP Jednota a rekonštrukcia chodníka na Podhájskej ulici. Poslanci k rozpočtu
nemali ďalšie pripomienky, preto dal starosta o ňom hlasovať.
Uznesenie č. 117/2016
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 s programovou štruktúrou.

Rozpočet na rok 2017 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.

1 149 482
0
1 044 664
0
0
0
104 818
0

1 149 482
0
1 009 085
140 397
0
0
0
0

0
0
35 579
-140 397
0
0
104 818
0

(PRÍLOHA č. 2)

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/ prišiel poslanec Horváth
Starosta obce k viacročnému rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 2018-2019, ktorého príprave návrhu sa
venovali poslanci na predchádzajúcom rokovaní OZ. Žiadne nové pripomienky a doplnenia neboli vznesené,
návrh vzali poslanci na vedomie.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 118/2016
OZ berie na vedomie viacročný rozpočet obce Dolná Krupá na roky 2018-2019.
Starosta obce informoval, že zmeny, ktoré poslanci prerokovali na zasadnutí OZ dňa 19.11.2016, boli
zapracované do:
VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Dolná Krupá na rok 2017.
(PRÍLOHA č. 3)
Sadzobníka cien, ktorý je súčasťou VZN č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 4)
K VZN č. 2/2017, 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 v roku 2017 na žiaka v materskej škole bude 2055,53 €, v školskom klube detí 144,16 € na
žiaka ZŠ a v školskej jedálni 282,60 € na žiaka ZŠ.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 119/2016
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 2017.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 120/2016
OZ schvaľuje Sadzobník cien, ktorý je súčasťou VZN č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou
Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 121/2016
OZ schvaľuje VZN č. 2/2017 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.
/za 8 - 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 2017.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 122/2016
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2017 do
30. 6. 2017
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 6:
starosta požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o rozpočtových opatreniach č. 40, 41 a 42:
Ing. Kozáková: Rozpočtové opatrenie č. 40/2016 zo dňa 28.11.2016 zohľadňuje návrh riaditeľky ZŠ s MŠ na
úpravu rozpočtu, pri ktorej je navýšená dotácia na predškolákov o 217 € a znížená dotácia na vzdelávacie
poukazy o 270 €. Príjmy aj výdavky rozpočtu sa znižujú o 53 € (o 270 € sa znižuje výdavková položka
odmeny a o 217 € sa zvyšuje výdavková položka údržba prevádzkových strojov).
(PRÍLOHA č.7)
Rozpočtové opatrenie č. 41/2016 zo dňa 29.11.2016, ktorým zvyšujú príjmy z dane zo stavieb (269 €),
z poplatku za odpady (800 €), zo správnych poplatkov (3200 €), z preplatku z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia (282 €), spolu o 5 298 €. Vo výdavkoch sa zvyšuje položka za vývoz odpadu (800 €), prídel do
sociálneho fondu (230 €), odvody poistného (171 €), odmena zamestnancov mimopracovného pomeru (50 €
OŠK), spolu 1251 €. Po tejto úprave je rozpočet prebytkový.
(PRÍLOHA č. 8)
Rozpočtové opatrenie č. 42/2016 zo dňa 12.12.2016, zohľadňuje návrh riaditeľky ZŠ s MŠ na úpravu
rozpočtu, pri ktorej sa zvyšuje dotácia zo štátneho rozpočtu na dopravné žiakov o 94 € a odchodné pre
zamestnanca školy o 1092 €, spolu 1186 €. Vo výdavkoch je navýšená položka odchodné a dopravné a znížená
položka údržba o 4 408 €, celkovo sa výdavky znižujú o 3 222 €, keďže v tomto roku sa nebude realizovať
úprava betónovej plochy medzi školskými pavilónmi. Po úprave je prebytok rozpočtu 8 455 €.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 123/2016
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 40/2016 zo dňa 28.11.2016,
č. 41/2016 zo dňa 29.11.2016 a č. 42/2016 zo dňa 12.12.2016. Celkové príjmy sú po týchto úpravách
1 266 057 €, celkové výdavky 1 257 602 €, prebytok rozpočtu je 8 455 €.
Starosta obce prečítal žiadosti:
a) Jozefa Slobodu o podporenie založenia Ľudovo-umeleckej školy hudby Johanny Slobodovej vo výške
2136 €,
(PRÍLOHA č. 10)
b) Folklórneho súboru Krupanskí črpáci, o dotáciu na vydanie CD vo výške 1 500 €.
(PRÍLOHA č. 11)
- starosta obce: obe žiadosti sa odvolávajú na OZ Korompa, preto dal slovo Ing. Vladimírovi Gronskému,
predsedovi o. z.
- Ing. Gronský: myšlienka OZ Korompa vznikla pred vyše 10 rokmi. Mala to byť platforma pre obyvateľov
obce, ktorí sa chcú nejakým spôsobom podieľať na kultúrnom a spoločenskom dianí v obci. Ako predseda
OZ uviedol, že združenie sa každoročne registruje ako prijímateľ 2 % zaplatenej dane, vďaka čomu získava
prostriedky na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít. Po vyše desiatich rokoch existencie zastrešuje viaceré
súbory z obce: Krupanskí črpáci, Karpatskí valaškári, divadelný súbor Marion a podporuje aj iné aktivity,
napr. ružiarstvo. Ako predseda OZ je zodpovedný za vyúčtovanie, v situácii, keď všetky súbory fungujú
pod jedným účtovníctvom. Vždy vyzýva členov súborov, aby sa podieľali na viaczdrojovom financovaní,
čo znamená, že sa majú aktívne zapájať aj do získavania prostriedkov z 2 % a aj niečo zarobiť. Ak na
obecný úrad prišli žiadosti o dotácie z obecného rozpočtu už po jeho príprave, chápe, že každé euro vo
výdavkovej časti treba hľadať. Žiadostí by mohlo byť nekonečne veľa, preto je zodpovednosť na starostovi
a na poslancoch, aby si určili priority. Podpora by mala byť primeraná prínosu. Za príspevok odovzdávam
niečo obci, ktorá by si mala stanoviť rámec, ako by to malo fungovať v praxi.
- starosta obce: súbory nevystupujú zadarmo, poukázal na to, že pri schvaľovaní žiadostí o dotácie je na
zastupiteľstve mimoriadne priaznivá atmosféra, pretože väčšina poslancov je tu osobne zainteresovaných
v súboroch resp. v kluboch žiadateľov. Treba si uvedomiť, že obec poskytuje zdarma svoje priestory - sálu,
kuchyňu, čo nie je zanedbateľné. Pri dotáciách ide o pomerne vysoké sumy, ktoré idú na úkor investičnej
výstavby a niektoré stavby sa potom posúvajú na neskoršie obdobia. Ani jedna obec neplatí vedúcich
súborov, u nás je to ročne vyše 4000 €.
Zisťoval, aké dotácie schvaľujú iné obce: Jaslovské Bohunice pri desaťnásobne vyššom rozpočte 2000 €,
Cífer pri dvojnásobne vyššom rozpočte 1000 € miestnej pobočke Matice slovenskej. Niekedy má pocit, že
u nás súbory súperia, kto dostane viac a veľmi si strážia, kto koľko dostane.
- Ing. Sloboda: chápe, že sú aj iné priority, ale požadovaná suma by predstavovala iba 28 % predpokladaných
nákladov. V oblasti folklóru pracuje už 15 rokov a predložená žiadosť odráža to, čo v obci chýba.
Založením takejto školy by rodičom odpadla povinnosť voziť deti do Trnavy, čo je často aj príčinou
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-

ukončenia prípravy. Učitelia by prichádzali do obce. Ako uviedol predrečník, žiadosť spĺňa aj požiadavku
viaczdrojového financovania. Aktivitu by zastrešovalo OZ Korompa a škola by fungovala na základe
štatútu, ktorý je súčasťou žiadosti. Cieľom je práca s deťmi a mládežou, vďaka čomu by sa udržiavala
a obnovila sláčiková tradícia v obci.
starosta obce: v zmysle žiadosti je nemysliteľné, aby obci pribudli ďalší traja zamestnanci na dohodu, obec
môže ponúknuť aj vlastné priestory, čím sa náklady ďalej znížia, všetky dotácie idú cez OZ Korompa
(valaškári vlani dostali 2833 €).
Ing. Gronský: na tento účel by sa v rozpočte mala by stanoviť istá suma,
F. J. Sekera: vedúci súboru Krupanskí črpáci: oponoval starostovi vo veci dotácií, vie o dostatočnej
podpore napr. v Suchej n./Parnou, v Zavare či Brestovanoch. Svojimi vystúpeniami reprezentujú obec,
z minuloročnej dotácie (1500 €) bolo zakúpené nové oblečenie pre mužov, oblečenie pre ženy si zaplatili
sami. Po 14 rokoch fungovania súboru chcú vydať CD, ktoré by nahrávali v Hrnčiarovciach.
starosta obce: naposledy sme schvaľovali podporu vydania CD Karpatskej kapely, spolu vo výške 900 €,
rovnakú sumu navrhol aj pri aktuálnej žiadosti,
PhDr. Korchová: pri zostavovaní rozpočtu sa vedelo, aký je predpoklad výnosu daní? Predpoklad je vyšší
ako vlani.
Ing. Kozáková: upozornila, že sa pripravuje zákon, kedy chod škôl, ktoré majú na 2. stupni menej ako 250
žiakov, budú musieť dofinancovať obce ak nebudú chcieť, aby žiaci v ročníkoch 5-9 cestovali napr.do
Trnavy. Sú známe z minulosti príklady obcí, ktoré sa pri tvorbe rozpočtu a následnom uzatváraní zmlúv
s dodávateľmi služieb a prác spoliehali na predpoklady z výnosu daní, /v oznámenej výške/ ktoré nie sú pre
štát záväzné a tieto obce skončili v nútenej správe.
starosta: Republiková rada ZMOS informovala obce, že málotriedky sa nebudú rušiť, ale predpoklad
o dofinancovaní 2. stupňa je celkom reálny od začiatku školského roka 2017/2018, taktiež investičné akcie
v rozpočte obce sú podhodnotené a aby sme ich mohli tohto roku aj realizovať, musíme sa pri výberovom
konaní spoliehať na vysúťaženie „dobrých cien“.
K. Baránek: otvoreniu školy je naklonený, no vieme, aký je záujem zo strany detí?
Ing. Sloboda: majú pripravený koncert pre žiakov, na ktorom by prezentovali ľudové nástroje, aby
motivovali deti, teraz počet detí nepoznajú,
Mgr. Petráš: v už schválenom rozpočte sú reálne výdavky na súbory zahrnuté v dvoch položkách - odmeny
na dohody v kultúre 4100 € a v položke služby občanom ako príspevky na záujmové združenia
a organizácie 1000 €, to je spolu vyše 5000 €. Projekt umeleckej školy si zaslúži podporu, pretože len súbor
Karpatskí valaškári je aj doteraz schopný pritiahnuť k folklóru mladšiu generáciu, čo sa o iných súboroch
nedá povedať, čo potvrdzuje vysoký vekový priemer ich členov. Pozitívom je aj to, že rátajú
s viaczdrojovým financovaním projektu.
S. Lehota: z rozpočtu sa dáva 4000 €, zjednoťme sa na nejakej sume pre OZ Korompa,
Ing. Gronský: nesúhlasil, pretože občianske združenie nemôže nahrádzať dotačnú politiku obce,
Mgr. Dekan: je treba dohodnúť na nejakom rámci,
Mgr. Horváth: takýto projekt je treba podporiť no žiadateľ preskočil prvý krok, aby mala škola jednoznačný
štatút, mal všetko organizačne pripravené a bol zistený záujem detí. Je problém schvaľovať nejakú dotáciu,
keď škola ani nemusí vzniknúť. Poukázal aj na to, že príspevok rodičov je pomerne nízky, vzhľadom na
J. Slobodom predložený predpokladaný rozpočet na chod školy navrhol podporu zo strany obce stanoviť na
žiaka a to vo výške 200 € ročne.
Ing. Kozáková: navrhla, aby finančná komisia na svojom zasadnutí navrhla spôsob udeľovania dotácií,
starosta obce: na rokovaní komisie chce byť prítomný.

Vo veci Ľudovo-umeleckej školy hudby sa poslanci zhodli na jej podporení s tým, že učitelia nebudú
zamestnancami OcÚ na dohodu a finančná podpora sa bude odvíjať od počtu záujemcov vo výške 200 € na
žiaka.
Uznesenie č. 124/2016
OZ schvaľuje podporu vo výške 200 € na žiaka na kalendárny rok pre projekt Ľudovo-umeleckej školy hudby
Johanny Slobodovej po jej reálnom vzniku, predložení zoznamu jej žiakov a konkretizácii účelu použitia
a spôsobu vyúčtovania týchto finančných prostriedkov.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 125/2016
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 900 € pre folklórny súbor Krupanskí črpáci. Účel dotácie:
vydanie vlastného CD nosiča.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce ďalej prečítal žiadosti:
c) Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dolnej Krupej o dotáciu vo
výške 120 €,
(PRÍLOHA č. 12)
d) Obecného športového klubu v Dolnej Krupej o dotáciu vo výške 10 000 €,
(PRÍLOHA č. 13)
e) Slovenského červeného kríža - Územného spolku Trnava pre miestny spolok vo výške 90 €,
(PRÍLOHA č. 14)
f) Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Krupej vo výške 1 500 €.
(PRÍLOHA č. 15)
Uznesenie č. 126/2016
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 120 € v zmysle žiadosti Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Dolnej Krupej, účel: kvety jubilantom, kvety padlým hrdinom, vstupenky
pre členov ZO SZBP na kultúrne podujatia
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 127/2016
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 10 000 € v zmysle žiadosti Obecného športového klubu, účel:
futbalový klub - úhrady za dopravu autobusmi, organizačné zabezpečenie, úhrady cestovného hráčom
a trénerom, materiálno-technické zabezpečenie, poplatky a platby futbalovému zväzu, činnosť šachového
oddielu - úhrada cestovného, poplatkov, materiálno-technické zabezpečenie
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 128/2016
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 90 € v zmysle žiadosti Územného spolku Slovenského
červeného kríža v Trnave, účel pre miestny spolok na zakúpenie balíčkov pre jubilujúcich a chorých členov,
balíčky členom nad 80 rokov, kvety zosnulým členom, vstupenky na športové a kultúrne podujatia pre členov
miest. spolku.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 129/2016
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1500 € v zmysle žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru
v Dolnej Krupej, účel: nákup hadíc, nafty, benzínu, oleja do hasič. techniky, opravy a údržba techniky, úhrady
za školenia, cestovné na IMZ, udelenie telekomunikačných frekvencií, štartovné na súťaže, ceny na súťaž a do
tomboly na hasičský ples, vychádzkové uniformy, občerstvenie na schôdzu a na hasičskú súťaž.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Schválené dotácie budú zapracované hneď teraz do návrhu rozpočtu na rok 2017 (zatiaľ navýšenie o 110 €
oproti návrhu v rozpočte).
Ďalšie žiadosti predložili:
g) OZ Korompa-dogs o stanovisko obecného úradu o poskytnutie priestorov pre zriadenie centra voľného
času.
(PRÍLOHA č. 16)
h) Obecného športového klubu v Dolnej Krupej o prenájom nebytových priestorov-kabíny OŠK a dočasnom
užívaní pozemku –ihriska na 3 roky.
(PRÍLOHA č. 17)
i) Baru Beethoven o jednorazové predĺženie otváracích hodín dňa 31. 12. 2016.
(PRÍLOHA č. 18)
j) Ondreja Bohunického o rozšírenie elektrickej siete k hospodárskemu objektu od stĺpa pri p. Cesnekovi.
(PRÍLOHA č. 19)
- O. Bohunický: k svojej žiadosti dodal, že ide iba o predĺženie verejného osvetlenia o jeden stĺp, na ktorý by
sa mohol inštalovať aj merač rýchlosti,
- starosta: rokoval s pracovníkom ZSE a.s., o predmetnom rozšírení elektrickej siete, ktorý sa vyjadril, že
žiadateľ musí predložiť projekt, ktorý ZSE a.s. posúdia.
- Mgr. Anetta: stĺp chcete ako fyzická osoba, čo s tým má obec, obec občanom prípojky nefinancuje,
- O. Bohunický: chcel ústretovosť obecného úradu,
- starosta: obec vyjde v ústrety v rámci projektu.
Uznesenie č. 130/2016
OZ odporúča žiadateľke zastupujúcej o. z. Korompa-dogs prezrieť si voľné priestory v Dome služieb
s možnosťou posúdiť ich vhodnosť na zriadenie centra voľného času.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 131/2016

OZ schvaľuje v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. neskorších predpisov, § 9a, ods.8, písm.
e) prenájom budovy kabín Obecného športového klubu Dolná Krupá, Nám.L.van Beethovena 670/4 bez
úhrady nájomného na dobu troch rokov a bezodplatné užívanie pozemku parc.č.149/2 o výmere 11461 m² ihrisko na tri roky pre Obecný športový klub z dôvodu osobitného zreteľa: osobitný zreteľ spočíva v tom, že
nájomca bude budovu a pozemok používať s výkonom svojej činnosti zameranej na rozvoj športu v obci.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 132/2016
OZ schvaľuje jednorazové predĺženie otváracích hodín v Bare Beethoven dňa 31. 12. 2016 do 03.00.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 133/2016
OZ odporúča žiadateľovi O. Bohunickému vypracovať projekt na osadenia stĺpu verejného osvetlenia, ku
ktorému sa obec v prípadnom konaní vyjadrí.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval o liste investora Potôčky s. r. o., Cukrová 6 Bratislava, ktorý adresoval obci v súvislosti
s prerokovávanou žiadosťou o zmenu územného plánu pre lokalitu Potôčky V. S obsahom listu boli
oboznámení formou elektronickej pošty aj poslanci. Následne dal slovo JUDr. Juhásovi, povereného
zastupovaním investora.
(PRÍLOHA č. 20)
- JUDr. Juhás: informácie z minulého rokovania OZ doplnil ponukou investorov na bližšiu spoluprácu, ktorá
zahŕňa aj finančný dar vo výške 100 000 € na podporu investícií v obci. V ponuke je aj zvýhodnenie pre
obyvateľov obce s cenou nižšou o 10 €/m2, vybudovanie materskej školy v lokalite Potôčky a realizovanie
ďalšieho objektu v obci.
Situácia sa mení, hypotekárny boom konči a je tu jedna z posledných príležitostí, ako ponúknuť nové
bývanie v rodinných domoch. Investor zvažuje aj inú investíciu, o ktorú sa uchádza obec Biely Kostol. Táto
obec robí všetky kroky, aby sa nová investícia spustila. Stále si myslí, že plusy prevyšujú mínusy. Poslanci
zastupujú isté strany, ktoré majú vo svojich programoch podporu bývania. Ak je najväčším problémom
prihlasovanie obyvateľov na trvalý pobyt, aj to sa dá riešiť formou VZN, ktoré by týchto obyvateľov
zvýhodňovalo. Znovu zopakoval, že sa uchádza o kladné stanovisko k žiadosti o zmenu územného plánu.
- starosta obce: 9. decembra t. r. sa na Potôčkoch spoločne s pracovníčkami Spoločného OcÚ zúčastnil
kolaudácie plynovej prípojky do sušičky. Zároveň sa riešila výstavba troch rodinných domov, ktoré sa
stavajú bez stavebného povolenia, za čo im bola vyrubená pokuta po 3000 €. Uviedol, že miestne
komunikácie sa namiesto plánovaného asfaltového povrchu dokončujú ako betónové. Pripomenul, že
investori korigovali finančný dar na 50 000 €.
- JUDr. Juhás: aktuálna výška daru je stále 100 000 €,
- Mgr. Lehotová: v ponuke sú veci, ktoré môžu obci pomôcť,
- Mgr. Anetta: investor bude predávať pozemky alebo domy? Obec bude mať príjem z podielových daní
podľa toho, koľkí z obyvateľov sa prihlásia na trvalý pobyt. Schváliť VZN, ktoré by nejakým spôsobom
znevýhodňovalo obyvateľov bez trvalého pobytu, nie je možné. Zo zákona je možno zaviesť developerský
poplatok, no ten sa zo zákona týka iba stavieb so zastavanou plochou nad 150 m2, čo sú veľké budovy,
ktoré na Potôčkoch asi postavené nebudú. Čiže dostatočný príjem z podielových daní odpadá, naopak do
budúcna to bude pre obec veľká záťaž. Akou formou by investor riešil ponuku stavby materskej školy, išlo
by o spolufinancovanie stavby materskej školy?
- JUDr. Juhás: kupujúci si kupuje pozemok, netrúfa si tvrdiť, koľkí si nedajú trvalý pobyt v obci, dá sa
uprednostniť taký záujemca, ktorý sa zaviaže, že bude mať trvalý pobyt. Ponuka obci by sa riešila formou
prevodu na účet obce, s výstavbou súkromnej materskej školy sa uvažuje na Potôčkoch,
- Mgr. Anetta: nikto nepodpíše zmluvu, ktorou by bol zaviazaný prihlásiť sa na trvalý pobyt,
- PhDr. Korchová: stále sa opakuje, že nevýhodné by to bolo za predpokladu, ak si nechajú pôvodné
bydlisko, sú to iba hypotézy,
- JUDr. Juhás: uvažujme pozitívne, nie všetci budúci stavebníci sú vlastníkmi bytov, domov. Prenájmy budú
rásť, stratí sa o ne záujem, majitelia sa budú musieť rozhodnúť medzi vlastníctvom bytu a domu. Čo sa týka
údržby, tam najbližších 30 rokov nevidí pre obec nejaké náklady. Teraz je rozhodujúce, či odobríme
zadanie. Navrhol žiadosť schváliť a vrátiť sa k tomu po polroku. V tomto momente rokujeme iba o zadaní
zmeny, po schválení sa začnú nejaké práce, potom sa veci dajú zmeniť v územnom konaní.,
- starosta obce: ak sa územné konanie začne, nedá sa zastaviť, ak investor dodrží stavebný zákon.
V územnom konaní sa už neriešia veci spojené so samotnou zmenou územného plánu. Ak raz schválime
lokalitu v územnom pláne na IBV, už sa to nedá meniť.

- K. Baránek: odsúhlasili sa už Potôčky I. II. III..., myslí si, že to už nie je v záujme rozvoja obce, ale vlastne
sa vytvára nová obec. Ako je riešená kanalizácia pri takom veľkom počte domov, aj čistička odpadových
vôd produkuje odpad,
- Mgr. Anetta: ako je riešené zásobovanie vodou?
- JUDr. Juhás: spol. Amylum Boleráz ako vlastník kanalizačného zberača sa postavil proti napojeniu
Potôčkov. Čističku bude prevádzkovať investor, čiže nebude na ťarchu obce, spol. TAVOS nevylúčila, že
by časom zariadenie prešlo do jej správy. Lokalita má vlastnú studňu - vrt, ktorý plne zodpovedá potrebám,
výdatnosť je násobne vyššia, ako bude spotreba.
- starosta: doplnil, že navrhnuté riešenie s odpadovými vodami je zriedkavé, vyžaduje si aj chod koreňovej
dočistiarne,
- Mgr. Dekan: počkal by, bez toho, aby sme vedeli, aký bude ďalší vývoj, by bolo rýchle rozhodnutie
krátkozraké. Rukolapné dôkazy budeme mať za 3-4 roky, preto by žiadosť neschvaľoval, pretože sa môžu
potvrdiť tie najhoršie hypotézy. Taká rozsiahla výstavba prináša veľké riziko, bola by to enormná ťarcha.
Uvidíme, aký prínos budú mať pre obec doteraz schválené časti. Ak sa zámer neschváli teraz, investor
odstúpi?
- JUDr. Juhás: žiadne zásadné problémy neočakáva. Áno, pri neschválení investor odstúpi.
- PhDr. Korchová: rozhodneme na základe toho, ako sa budú noví obyvatelia správať, potom to už bude
bezpredmetné, pretože investor čakať nebude, ponuka od investora za schválenie zámeru je 100 000 € pre
potreby obce, ako poslanci hodnotia túto ponuku? Je to málo, je to veľa?
- Mgr. Horváth: máme dva subjekty - obec a investora. Poslanci musia zvažovať, čo je dobré pre Krupanov,
opýtal sa, koľko Krupanov si doteraz kúpilo pozemok na Potôčkoch. Dvaja, traja zo 130? To je dôkaz, že
zo strany našich občanov nie je záujem. Myslí si, že zámer má v sebe oveľa viac negatív, je takmer isté, že
ľudia sa nasťahujú do rodinných domov a pôjdu s deťmi do škôl, do zamestnania do Trnavy, k našej obci
nebudú mať žiadny vzťah.
- JUDr. Juhás: nezáujem zapríčinila neinformovanosť a rýchlosť, akým prebehol predaj pozemkov,
- Starosta a poslanci oponovali, že o možnosti kúpy pozemku na Potôčkoch informovala webová stránka
obce, občasník, ktorý bol v auguste distribuovaný do každej domácnosti, aj reklamy pri ceste.
- Mgr. Petráš: argumenty proti boli povedané dnes a aj na novembrovom zastupiteľstve. Doplnil, že treba
zohľadniť aj historický kontext - obec sa vyvíjala tisíc rokov prirodzeným spôsobom. Potôčky sa zase
vyvíjali osobitne, sú od obce vzdialené 5 km, nikdy neboli a nebudú prirodzenou súčasťou obce. Okrem
toho s takým skokovým nárastom domov (300) neráta ani Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce, na ktorý sa investor viackrát odvolal. Naozaj už nejde o záujem obce, ale iba o uspokojenie investora.
Je treba byť opatrný a nikam sa neponáhľať, napriek ultimátu zo strany investora.
- S. Lehota: je to 50 na 50, radšej by počkal, aby sa dokončili už schválené časti,
- PhDr. Korchová: stále tu zaznieva iba prečo nie, zazneli aj racionálne argumenty, ktoré samozrejme
musíme zvažovať, pozitívom je, že niektorí poslanci si dali tú námahu a zaoberali sa aj legislatívou,
overovali si, či je možné nejakým spôsobom posilniť právomoci obce vo vzťahu k budúcim potenciálnym
obyvateľom novostavieb v lokalite Potôčky, čím by sa predišlo spomínaným rizikám, napriek tomu, že
legislatíva to neumožňuje, nie je príliš radikálne.
- Mgr. Anetta: prečo áno?
- Korchová: pre tých ľudí, ktorí chcú, ale nemajú kde stavať,
- O. Bohunický: na minulom zastupiteľstve zaznelo, kde sa v obci plánujú pozemky, no výstavba
v D. Krupej už roky stagnuje a riešenie nikto nenašiel. Napríklad „Záhrady“ sa roky nevyriešili. Teraz sa
ponúka riešenie.
- starosta: lokalita „ Záhrady“ sa nerealizovala z dôvodu, že niektorí majitelia pozemkov nesúhlasili
s výstavbou.
- Mgr. Anetta: mladí ľudia by chceli stavať, nemajú kde. Zistime záujem, kto chce stavať na Potôčkoch.
starosta: mladí ľudia môžu stavať na Podhájskej ulici kde je miesto pre 20-25 rodinných domov, len si to
vyžaduje odkúpenie pôdy od majiteľov. Na Potôčkoch bol zistený záujem o výstavbu občanov našej obce tým,
že zo 103 stavebných parciel si zazmluvnili iba dvaja stavebníci z Dolnej Krupej. Zároveň uviedol, že žiadosť
o predmetnej zmene územného plánu týkajúcej sa výstavby lokality Potôčky V na parcele č.4811/1 bola na
oboch zasadnutia OZ dostatočne prerokovaná a dal o žiadosti spol. Potôčky s. r. o o zmenu územného plánu
obce v lokalite Potôčky V. hlasovať.

Uznesenie č. 134/2016
OZ neschvaľuje o zmenu územného plánu obce v lokalite Potôčky V. v zmysle žiadosti predloženej spol.
Potôčky s. r. o.
/za p. Korchová – zdržal sa p. Anetta – proti 6/
Starosta obce ďalej informoval o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ:
- 19. 11. bola odstránená oliva na starom cintoríne a suchý topoľ pri ihrisku OŠK,
- 19.11. sa obec podieľala na organizácii 10. kola Slovenského pohára v cyklokrose, do príprav sa aktívne
zapojil poslanec Dekan,
- 23.11. bola ukončená rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti miestnej komunikácie na Podhájskej ulici,
- 2.12. bola na Spoločný OcÚ daná žiadosť na kolaudáciu tejto stavby,
- vyhotovuje sa projektová dokumentácia na II. etapu rekonštrukcie Podhájskej ulice,
- 4.12. sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo predvianočné posedenie pre dôchodcov, na ktorom účinkovali
všetky súbory a žiaci ZŠsMŠ, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii,
poďakoval,
- 5.12.-8.12. bol vyhotovený obklad a nainštalovaný nábytok v kancelárii č. 3 na obecnom úrade.
Uznesenie č. 135/2016
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ
Ďalej informoval, že:
- poľnohospodárske družstvo zakúpilo rozmetadlo/posýpač,
- bar na ihrisku mal 4.12. 2016 otvorené do rána a 11.12.2016 do 03.00 (bez povolenia obce na predĺženie
prevádzkových hodín),
- na plagáte k akcii (cyklokros) napriek spoluúčasti obce nebola obec uvedená medzi organizátormi,
zverejnené bolo iba jej logo - erb bez názvu,
- Ing. Kudláč Apimed kúpil druhú časť liehovaru, na pozemku ktorého je odvod vody z Hornej ulice, obec
musí plánovať s výstavbou odvodňovacieho kanála, finančná čiastka bude musieť byť zahrnutá do rozpočtu
- predpoklad v roku 2019, pretože voda tečie po voľne po pozemkoch a budovách.
- sumarizoval kapitálové výdavky na rok 2017 a dal hlasovať o schválení s nimi súvisiacich investičných
akcií,
- termíny sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá sú spracované
v harmonograme, o ktorom dal hlasovať,
- obec musí mať schválenú spoločnosť na vypracovanie auditu, navrhol Ekopraktik, s. r. o., Kapitulská 4,
Trnava,
- rokoval s COOP Jednota, s. d. o prenájme časti parcely č.309/3 vo výmere 156 m2 obcou. Jednota
požadovala za prenajatie sumu 50 €. Prisľúbila po ukončení zmluvy prefakturovať náklady za dielo
vybudované na tejto ploche.
- navrhuje vyradiť prenosné ozvučovacie zariadenie z dôvodu nerentabilnosti jeho opravy.
Uznesenie č. 136/2016
OZ schvaľuje investičné akcie obce na rok 2017: vybudovanie detského ihriska v areáli OŠK, Rekonštrukcia
chodníka a spevnenej plochy od COOP Jednota po Krupský potok, Rekonštrukcia chodníka Podhájska ul. II.
etapa, príprava projektovej dokumentácie na ďalšie rekonštrukcie MK, v rámci bežnej údržby rozsiahlejšiu
opravu MK Horný Chríb a postupne ďalších MK.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 137/2016
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá v roku
2017.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 138/2016
OZ schvaľuje spoločnosť Ekopraktik, s. r. o., Kapitulská 4, Trnava na vypracovanie auditu účtovnej závierky
obce za rok 2016.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 139/2016
OZ schvaľuje prenájom časti parcely č. 309/3 vo výmere 156 m2 od COOP Jednota, s. d.,Trnava za sumu 50 €
ročne na dobu do 31.12.2017.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 140/2016
OZ schvaľuje vyradenie prenosného ozvučovacieho zariadenia DAS-100CD - drobný dlhodobý hmotný
majetok, nadobudnutý v roku 2007, inv. č. 132 z dôvodu nerentabilnosti jeho opravy.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
- Mgr. Anetta: či obec neuvažuje o zakúpení vlastných mechanizmov? Podotkol, že uzn. č. 110 sa má
realizovať tak, že dotknutí občania dostanú oznam o predĺžení otváracích hodín do schránky (najbližšie
31.12. t. r.),
- starosta: nie o zakúpení vlastných mechanizmov sa zatiaľ neuvažuje, nakoľko tieto služby sú pre obec za
veľmi výhodných podmienok zabezpečované dodávateľsky,
- Mgr. Anetta ďalej ako podotkol, že v poslednej zápisnici neboli zachytené všetky jeho vystúpenia, sme
v 21. storočí, nedá sa rokovanie zahrávať na záznam?
- Mgr. Petráš: v zázname zo štvor- až päťhodinového rokovania sa nedá zachytiť všetko povedané, podstatné
veci nikdy nechýbajú, vždy sa dodržiava objektivita, okrem toho zápisnice kontrolujú a podpisujú
overovatelia,
- starosta: zápisnice sú i tak veľmi obsiahle, čo preukázal porovnaním rozsahu posledných zviazaných
ročníkov zápisníc so zápisnicami z minulých volebných období,
- Mgr. Petráš: navrhol, že nečistopis zápisnice pred jej zverejnením bude zasielať poslancom elektronickou
poštou, s čím poslanci súhlasili,
- K. Baránek: zrkadlo na zákrute pri cukrárni je prasknuté, zákrutu zneprehľadňuje strom pred rodinným
domom,
- starosta: strom je v zelenom páse patriacom obci, môže sa odstrániť, dvakrát oslovil zodpovedného
pracovníka Správy ciest TTSK, ktorý reagoval tým, že zrkadlo bolo v minulosti už menené a nemajú
finančné prostriedky na ďalšiu výmenu.
Uznesenie č. 141/2016
OZ odporúča OcÚ odstrániť strom pred rodinným domom v zelenom páse na zákrute Hlavná ulica, odbočka
Hoštáky.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- S. Lehota: v reštaurácii 7 divov bývajú počas rodinných osláv veľmi často ohňostroje, malo by sa dokončiť
zateplenie kultúrneho domu (býv. kino) od dvora susedného domu na základe výziev o dotácie, po námestí
jazdia traktory s hnojom treba to riešiť.
- starosta: zateplenie objektov, ktoré sú vykurované len sporadicky, naráža v rámci výberových kritérií na
problém zásady nákladovej efektívnosti, to platí pre KS, kabíny OŠK i kultúrny dom. Obecné budovy,
ktoré uvedenú zásadu spĺňali, boli už z dotácií zateplené. Iný vjazd do objektu poľnohospodárskeho
družstva z Hlavnej ulice nie je možný. Prípadné znečistenie miestnej komunikácie je operatívne odstránené.
Uznesenie č. 142/2016
OZ odporúča osloviť majiteľku reštaurácii 7 divov, aby sa ohňostroje konali iba do 22.00.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Petráš: bola spracovaná drevná hmota na Parkovej ulici? Vyrovnať stĺp orientačného značenia na
Nám. sv. Vendelína,
- starosta: naštiepkovaná bola iba časť drevnej hmoty (bolo treba vyberať komunálny odpad, ktorý bol v
drevnej hmote občanmi nelegálne navezený), zvyšok by sa mal spracovať neskôr, potom sa priestor
uzatvorí, aby sa nerozširovala divoká skládka.
- Mgr. Anetta: mala by sa tam osadiť fotopacsa a prípadných znečistovateľov pokutovať,
- starosta: pre fotopascu tam nie je vhodné miesto a nesplnilo by to účel.
Starosta a poslanci sa dohodli, že stretnutie pri guláši bude 6. januára 2017 o 17.00, guláš sa začne variť o
13.00.
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 Dekan ..............................
Stanislav Lehota

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

Dolná Krupá, 22. december 2016

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

