ZÁPISNICA

z 12. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 16. novembra 2016 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie
III. štvrťrok 2016
4. Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019
5. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Dolná Krupá
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Horvátha a Klementa Baránka.
Uznesenie č. 97/2016
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 9 - 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 9. septembra 2016.
V zmysle unesenia č. 96/2016 OcÚ v miestnom rozhlase vyhlásil, aby občania nespaľovali v záhradách burinu
a iný odpad.
Uznesenie č. 98/2016
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú, aby oboznámila prítomných so Správou
z kontroly č. 5/2016, ktorá obsahovala:
(PRÍLOHA č. 1)
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 3. štvrťrok 2016,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 3. štvrťrok 2016,
c) kontrola dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Uznesenie č. 99/2016
OZ berie na vedomie Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 5/2016.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a Ing. Kozáková predstavili hlavné zásady v príprave návrhu
Programového rozpočtu obce na roky 2017-2019. Materiál dostali poslanci k dispozícii. Očakávané príjmy
bežného rozpočtu v roku 2017 boli predbežne navrhnuté v sume 1 044 664 €, spolu s čerpaním rezervného
fondu je to 1 149 482 €. Čerpanie z rezervného fondu obce bolo rozpočtované v sume 104 818 €.
(PRÍLOHA č. 2)
Predpokladaný príjem v roku 2018 činí 1 043 282 € a v roku 2019 sumu 1 064 796 €.
Rozpočet na rok 2017 je koncipovaný ako vyrovnaný. Rovnako sa postupovalo aj pri návrhu rozpočtu na roky
2018 a 2019.
Najväčšími plánovanými investíciami v roku 2017 budú oprava miestnych komunikácií (83 500 €),
rekonštrukcia plochy a chodníka pri predajni COOP Jednota (74 000 €) a rekonštrukcia chodníka na
Podhájskej ulici (47 897 €) – tu je len odhad, nakoľko rozpočet je cca 84 000.
Uznesenie č. 100/2016
OZ berie na vedomie prípravu návrhu Programového rozpočtu obce na roky 2017-2019.

k b o d u 5:
Starosta a Ing. Kozáková predniesli návrhy všeobecne záväzných nariadení obce:
- návrh VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolná Krupá. Navrhovaná zmena sa týka § 4 Daň zo stavieb, bod 3/, písm. a) ročná
sadzba dane za m2 sa zvyšuje z 0,09 € na 0,1 €, v § 17 sa zvyšuje sadzba v bode 1/ poplatok za komunálne
odpady na osobu z 0,045 € na 0,046 €, v bode 2/ pre množstvový zber komunálneho odpadu pri
právnických osobách z 0,023 € na 0,024 € za liter a pri fyzických osobách, ktoré nemajú v obci trvalý
pobyt z 16,47 € na 16,79 €.
(PRÍLOHA č. 3A)
- v Sadzobníku cien, ktorý je súčasťou VZN č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná
Krupá sú pri prenájme riadov doplnené: misa polievková (0,17 €), misa kompótová (0,17 €) a krčah (0,17
€) a text: Iné predmety hore neuvedené sa prenajímajú za 0,17 €.
(PRÍLOHA č. 3B)
- návrh VZN č. 11/2016, 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.
(PRÍLOHA č. 3C)
Uznesenie č. 101/2016
OZ berie na vedomie prípravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2017 a Sadzobníka cien
k VZN č.3/2009.
Uznesenie č. 102/2016
OZ schvaľuje VZN č.11/2016, 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 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce vyzval Ing. Kozákovú, aby informovala o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových
opatrení:
- rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 13.09.2016: presun medzi položkami a podpoložkami bez zmeny
celkového rozpočtu vo výške 2538 €, najvyššia položka nákup pracovných odevov pre DHZ vo výške
2000 € sa presunul pod iný kód zdroja.
(PRÍLOHA č. 4A)
- rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 23.09.2016: navýšenie príjmov z prenájmu hrobového miesta, predaja
publikácií a účelový dar na doplnok k územnému plánu obce vo výške 1 955 €, vo výdavkoch navýšenie
položky cestovné náhrady a vypracovanie doplnku k územnému plánu o 1 955 €, celkové príjmy aj
výdavky po úprave sú 1 252 029 €.
(PRÍLOHA č. 4B)
- rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 29.09.2016: presun medzi položkami a podpoložkami bez zmeny
celkového rozpočtu v zmysle návrhu školy.
(PRÍLOHA č. 4C)
- rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 14.10.2016: ZŠ s MŠ - navýšenie normatívu na zvýšenie osobných
nákladov pedagogických zamestnancov o 6 %, tj. 3 690 € na rok 2016, celkové príjmy aj výdavky rozpočtu
po úprave sú 1 255 719 €.
(PRÍLOHA č. 4D)
- rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 17.10.2016: zmena kódu zdroja a položky v príjmoch (2000 €) a vo
výdavkoch presun medzi položkami (312 €)
(PRÍLOHA č. 4E)
- rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 20.10.2016: navýšenie príjmov o 2559 € (príjem z recyklačného fondu,
z poplatku za odpad, správne poplatky, z úhrad za smetné nádoby, príjem z predaja pozemku) a zvýšenie
výdavkov o 2559 € (vývoz odpadu, ozvučovacie zariadenie, rekonštrukcia Podháj I. financovaná z príjmu
z predaja pozemku a i.), celkové príjmy aj výdavky rozpočtu po úprave sú 1 258 278 €
(PRÍLOHA č. 4F)
- rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 27.10.2016: vrátenie nevyčerpanej dotácie na učebnice pre ZŠ s MŠ vo
výške 3 €.
(PRÍLOHA č. 4G)
- rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 15.11.2016: navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov odchodné na rok 2016 (542 €) a úprava normatívu pre ZŠ o 806 € - použité na zakúpenie výpočtovej
techniky (806 €), celkové príjmy aj výdavky rozpočtu po úprave sú 1 259 626 €.
(PRÍLOHA č. 4H)
Ing. Kozáková informovala o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 39, ktorým sa
finančné prostriedky pôvodne rozpočtované na zámkovú dlažbu v areáli školy presúvajú na výmenu kotla
v telocvični vo výške 3592 €, celkové príjmy aj výdavky po úprave sú 1 259 626 €.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 103/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 31/2016 až 38/2016, celkové príjmy aj výdavky rozpočtu sú po
týchto úpravách 1 259 626 €.
Uznesenie č. 104/2016
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 39/2016, celkové príjmy aj výdavky rozpočtu sú po týchto úpravách
bez zmeny, t.j. 1 259 626 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- v záverečnej fáze je rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti miestnej komunikácie na Podhájskej ulici,
zostáva doasfaltovať cestu a dokončiť vjazdy do domov,
- 26. a 27.10. boli vyrezané tri stromy pri „Stočku“ a šesť topoľov pri letnej pivárni,
- v 44. týždni boli vykonané porevízne opravy elektrického zariadenia na budove OŠK,
- 7.11. projektant ukončil projekt „Rekonštrukcia chodníka a spevnených plôch od COOP Jednota po
Krupský potok“, následne sa začali zabezpečovať vyjadrenia dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu.
- 7.11. bola obci doručená Pasportizácia miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré boli objednané na
základe opatrenia z kontroly, ktorú tento rok vykonal Najvyšší kontrolný úrad,
- od 7.11. do 9.11. bolo v obci rozmiestnených 8 veľkoobjemových kontajnerov.
Uznesenie č. 105/2016
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Starosta oboznámil prítomných so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za šk. rok 2015/2016, ktorú predložilo vedenie ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 106/2016
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2015/2016.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej predniesol žiadosti doručené obecnému úradu:
a) Zariadenia seniorov Križovany nad Dudváhom o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. (PRÍLOHA č. 6)
b) k žiadosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety doplnil, že v zmysle zákona
o majetku obcí je treba hlasovať o samotnom prenájme.
c) JUDr. Peter Juhás o zmenu územného plánu obce v lokalite Potôčky V.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 107/2016
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 20 € v zmysle žiadosti Zariadenia seniorov Križovany nad
Dudváhom.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 108/2016
OZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 403 v k. ú. Dolná Krupá v zmysle žiadosti Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (ďalej len VŠZ a SP sv. Alžbety) na základe osobitného zreteľa za
0,31€/ m2. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pre obec nemá predmetný pozemok zásadný hospodársky
význam, pozemok v minulosti VŠZ a SP sv. Alžbety užívala a pre obec bezodplatne zhodnotila. Jediný
prístup na tento pozemok je z parcely č. 407/1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve VŠZ a SP sv. Alžbety.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce udelil slovo prítomným hosťom:
- JUDr. Peter Juhás odôvodňoval žiadosť o ďalšiu zmenu územného plánu obce. Išlo by o novú časť
Potôčky V (parc. č. 4811/1), ktorá by nadväzovala na jestvujúcu lokalitu Potôčky II. Na pozemku je
navrhovaná výstavba rodinných domov a funkčné plochy pre občiansku vybavenosť. Keďže nie je v súlade
s platným územným plánom obce, predpokladá zmenu jestvujúceho územného plánu (náklady spojené
s vypracovaním zmien by hradil žiadateľ). Išlo by približne o 130 rodinných domov. Žiadateľ
argumentoval veľkým záujmom o bývanie v tejto lokalite (realitná kancelária Casmar eviduje asi 50
nevybavených žiadostí) a citoval pasáže z Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky
2016-2020 v časti bývanie, ktorá predpokladá podporu individuálnej bytovej výstavby a s ňou súvisiaci
prílev obyvateľov z okolia do obce, zdôraznil prínos takejto výstavby pre obec. Ako povedal, pri
súkromnej investícii sa počíta s návratnosťou, ale zohľadňujú aj obecný záujem. Naplnil by sa tým aj
predpokladaný nárast bytového fondu a prílev mladých ľudí do obce. Informoval, že investor je pripravený
zainvestovať niektorú investičnú akciu, napr. dostavbu materskej školy.
Starosta obce uviedol, že ide o parcelu s výmerou takmer 13 hektárov, nie vyše 10, ako informoval žiadateľ
a ide o veľmi závažnú zmenu územného plánu.
- Mgr. Lehotová: nemyslí si, že by išlo o prínos pre obec, pretože obyvatelia Potôčkov by mali väzby skôr
k Trnave ako k Dolnej Krupej, podobné satelity prinášajú aj množstvo problémov. Musíme byť obozretní,
aby nám naši obyvatelia v budúcnosti nevytýkali, čo sme schválili.
- JUDr. Juhás: obyvateľstvo starne, opäť citoval z Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
podľa neho by mali väzbu nielen k Trnave, ale aj k D. Krupej. Uviedol pozitívny príklad zo Špačiniec.
- Mgr. Horváth: Špačince sú iný prípad, keďže výstavba sa deje priamo v obci, pri Potôčkoch je to iné, je
predpoklad, že rodičia umiestnia deti do škôl v mieste zamestnania, čiže v Trnave.
- PhDr. Korchová: nie je za, ani proti, vypočula si názor občanov, ktorí poväčšine neboli proti. Nevie, či je
viac negatív, alebo pozitív. Nepodmieňovala by rozširovanie výstavby výhodami pre obec.

- Mgr. Anetta: bolo by potrebné najskôr zistiť záujem obyvateľov obce, či vôbec majú o bývanie v tejto
lokalite záujem. Koľko obyvateľov D. Krupej si tu kúpilo pozemok? Počkajme, ako to bude fungovať pri
doteraz schválenom projekte.
- starosta: podľa informácií si pozemok kúpili asi dvaja občania s trvalým pobytom v D. Krupej,
- JUDr. Juhás: nezáujem možno vyplynul z toho, možno neboli dostatočne informovaní,
- starosta: informovanosť o tomto projekte bola dostatočná, na obecnej stránke, v občasníku, na reklamných
pútačoch, v inzerátoch, občania obce jednoducho nejavia záujem o výstavbu na Potôčkoch.
- Mgr. Petráš: investor na začiatku uvádzal, že lokalita sa nebude rozširovať a počet pozemkov je
obmedzený, teraz to už neplatí? Nárast oproti Potôčkom I a II je vyše 100 %. Je evidentná zmena postoja aj
u poslancov, pretože dokopy takmer 300 nových rodinných domov by bol enormný zásah do života obce.
- Mgr. Dekan: bude dobré uviesť do života 1. časť, spoznať stav, keď tam obyvatelia budú fyzicky bývať,
schvaľovať ďalšiu etapy bez toho by bolo riskantné . Je treba nájsť schodnejšie cesty, ako rozšíriť ponuku
bývania v obci.
- Ing. Totka: nebráni výstavbe, ale koľko bude obec stáť zimná údržba ciest, oprava ciest odvoz odpadu...?
- JUDr. Juhás: a priori tvrdiť, že noví obyvatelia Potôčkov nebudú zapojení do života obce, nie je ničím
podložené, zazneli zväčša katastrofické scenáre.
- O. Bohunický: obci sa žiadna výstavba nedarí, nepostavil sa nijaký bytový dom, ani získať pozemky pre
individuálnu bytovú výstavbu. Na Potôčkoch sa taká možnosť ponúka.
- Mgr. Lehotová: od pána O. Bohunického ako súkromne hospodáriaceho roľníka by som skôr čakala, že sa
postaví proti takej rozsiahlej výstavbe na najkvalitnejšej pôde katastra Dolná Krupá.
- starosta obce: pri takej masívnej výstavbe s množstvom nových obyvateľov sústredených v jednej lokalite,
sa môže zloženie obecného zastupiteľstva zmeniť v neprospech „starousadlíkov“. Existujú príklady z iných
obcí, keď si novozvolení poslanci v tzv. satelitoch presadzovali svoje požiadavky bez ohľadu na skutočné
potreby obce. Taktiež existujú príklady, keď si uvedení občania neprihlásia trvalý pobyt v mieste nového
bydliska a podielové dane plynú do ich pôvodných bydlísk, kde majú naďalej trvalý pobyt.
Poslanci sa zhodli, že hlasovanie o žiadosti JUDr. Juhása presunú na ďalšie rokovanie obecného
zastupiteľstva, o čom dal starosta hlasovať.
Uznesenie č. 109/2016
OZ schvaľuje odloženie prerokovania žiadosti o zmenu územného plánu obce v lokalite Potôčky V.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- M. Halán: dva dni pred prerušením prevádzky materskej školy dostal lístok, či jeho dieťa má, alebo nemá
záujem o návštevu materskej školy. Chcel dať dieťa do školy, ale v ten deň nebola otvorená. Či je nejaký
limit počtu detí, pri ktorom je materskú školu možné uzavrieť? Navrhol stanoviť limit - počet detí, podľa
ktorého by sa o prerušení prevádzky rozhodovalo.
- Mgr. Valjentová - riaditeľka školy: presné limity nie sú určené nikde. Rozhoduje riaditeľ školy
v spolupráci so zriaďovateľom. Upresnila, že deti MŠ nemali prázdniny, ale riaditeľ prerušil prevádzku
z ekonomických dôvodov, keďže bolo prihlásených iba 15 detí (z toho 7, ktoré majú matky na materskej
dovolenke). Na základe prepočtov je ekonomicky únosné prevádzkovať MŠ pri počte 15 detí.
- starosta obce: neexistuje zákonná norma, ktorá by stanovovala, od koľko detí sa prevádzka MŠ prerušuje.
Aj v minulosti bola pri obdobnom počte škôlka zatvorená. Súhlasil, že vyjadrenie o záujem rodiča
o umiestnení dieťaťa v podobných prípadoch musí byť zasielané vo väčšom predstihu.
- Mgr. Horváth: ako člen rady školy konštatoval, že obec má vyjsť v ústrety rodičom, ktorí chcú dať dieťa
do škôlky, navrhol stanoviť, akou formou sa bude záujem zisťovať a rovnako, kedy sa zisťovanie záujmu
uzatvorí.
- PhDr. Korchová: v školskom poriadku MŠ bolo stanovené, že ako klesne počet detí pod 25%, prevádzka
bude prerušená, tento údaj bol po zásahu riaditeľky z poriadku vypustený. Inšpekcia tvrdí, že prerušenie
dochádzky je diskriminačné.
OZ akceptovalo stanovisko riaditeľky ZŠ s MŠ, že prevádzka MŠ je rentabilná, ak počet detí neklesne pod 15.
Evidenciu záujmu urobia učiteľky v triedach a výsledok oznámi vedenie školy minimálne týždeň pred
prípadným prerušením prevádzky.
Uznesenie č. 110/2016
OZ odporúča obci ako zriaďovateľovi ZŠ s MŠ stanoviť počet 15 detí, pri ktorom je prevádzka materskej
školy považovaná za rentabilnú. Výsledok zisťovania záujmu v týchto prípadoch je potrebné oznámiť rodičom
písomne, a to týždeň pred prerušením prevádzky.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
- Mgr. Lehotová: či sa kontajnery v obci umiestňujú postupne alebo naraz.
- starosta obce: kontajnery sa rozmiestňujú postupne, podľa toho ako sa vyprázdňujú.

- Mgr. Anetta: stanoviť si rovnaké pravidlo, kedy dostanú v programe rokovania prednosť prítomní hostia,
s poslancom Horváthom sa zúčastnil kontroly dodržiavania otváracích hodín v bare Beethoven, bola
privolaná aj policajná hliadka. Prevádzka mala povolené predĺženie otváracích hodín do 23.00, o čom
neinformovali oznamom na dverách. Pracovné stroje sa otáčajú na Podhájskej ulici a poškodzujú spevnené
plochy pred domami. Rada školy odporučila zaslať obci zápisnicu z posledného rokovania, na ktorom sa
riešil problém nedostatku miest v materskej škole. Či a kedy bude akcia organizovaná starostom
a poslancami na prelome rokov – novoročné posedenie s občanmi.
- starosta obce: pracovníkov na Podhájskej ulici na problém s otáčaním upozorní, zo školy žiadny dokument
neprišiel, vyžiada si zápisnicu. Novoročné posedenie sa môže uskutočniť 6.1.2017.
- K. Baránek: DHZ mal zásah v Hornej Krupej, kde horela stodola, upozornil na parkovanie na chodníkoch
a na voľne sa pohybujúce psy,
- Mgr. Dekan: kedy sa zrežú topole na ihrisku OŠK? Viacúčelové ihrisko je v zlom stave, sú poškodené sitá
nad bránami,
- starosta obce: stromy je možné zrezať len keď bude zamrznutý terén, na opravy súvisiace s viacúčelovým
ihriskom obec zakúpi materiál, práce treba urobiť brigádnicky resp. ich môže vykonať hospodár OŠK,
pretože firma, ktorá robí údržbu nevykonáva iné činnosti ako čistenie a zapieskovávanie povrchu,
- Ing. Totka: či bola realizovaná oprava verejného osvetlenia?
- starosta: áno
- S. Lehota: kladne hodnotil poriadok na cintoríne počas sviatkov,
- PhDr. Korchová: poďakovala členom DHZ za finančný dar, z ktorého budú financovať divadielko pre deti
MŠ, na Ul. J. Dopjeru je poškodená cesta, koše na cintoríne mohli byť ponechané až do nasledujúceho
víkendu.
- starosta obce: cesta na Dopjerovej ulici sa môže opraviť na jar 2017,
- Mgr. Horváth: informoval o aktuálnom umiestnené futbalového oddielu, bytovým domom sa nič nedeje,
nemajú záujem ho predať?
- starosta: situácia ohľadne bytového domu bola prezentovaná na OZ dňa 9.9.2016.
- Mgr. Petráš: vianočná výzdoba používaná v obci je stará a poškodená, navrhol jej doplnenie.
- starosta: poškodená výzdoba bola už opravená a nová sa môže dokúpiť podľa možností rozpočtu. Starosta
ďalej informoval o sťažnostiach na betónové zábrany na Školskej ulici, na ktorých si vodiči poškodzujú
autá, pozval poslancov na predvianočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční 4. decembra t. r.
Uznesenie č. 111/2016
OZ odporúča OcÚ upozorniť prevádzkovateľov reštauračných zariadení, aby oznam o predĺžení otváracích
hodín umiestnili na viditeľné miesto pri vstupe do prevádzky.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 112/2016
OZ odporúča v súlade s cestným zákonom odstránenie betónových zábran na obecnom pozemku pri
rodinnom dome na Školskej ulici č. 715/5.
/za 7 - proti 0 - zdržali sa Dekan, Korchová/
Uznesenie č. 113/2016
OZ odporúča OcÚ doplniť vianočnú výzdobu podľa možností rozpočtu.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 8:
Starosta obce požiadal svojho zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie z rokovania OZ.
Uznesenie č. 114/2016
OZ schvaľuje návrh na uznesenie z rokovania OZ.

/za 9 - 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 Horváth ..............................
Klement Baránek

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

Dolná Krupá, 25. november 2016
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu
zás tupca s taros tu

s taros ta obce

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

