ZÁPISNICA
zo 18. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 20. septembra 2017 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
II. štvrťrok 2017
4. Monitorovacia správa a vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Dolná Krupá za 1. polrok
5. Úprava rozpočtu obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny , ospravedlnení: Klement Baránek, Mgr. Marek Dekan
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil PhDr. Moniku Korchovú a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 84/2017
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 30. júna 2017.
v zmysle uznesenia č. 81/2017 Komisia pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku
na základe žiadosti M. Virgu o prešetrenie chovu psov pri rodinnom domu Petra Belka vykonala dňa
21. augusta kontrolu na mieste, pričom zistila, že neboli porušené VZN obce, o čom bol urobený záznam.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 85/2017
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú, aby oboznámila prítomných so záznamom z kontroly
č. 6/2017, ktorá obsahovala:
(PRÍLOHA č. 2)
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 2. štvrťrok 2017,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 2. štvrťrok 2017,
c) kontrola sociálneho fondu za 2. štvrťrok 2017.
Uznesenie č. 86/2017
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 6/2017.
k b o d u 4:
Starosta obce a Ing. Kozáková oboznámili prítomných s Monitorovacou správou a vyhodnotením plnenia
programového rozpočtu obce Dolná Krupá za 1. polrok 2017.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 87/2017
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Krupá
za 1. polrok 2017.
.
k b o d u 5:
Starosta vyzval Ing. Kozákovú, aby oboznámila prítomných o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových
opatrení č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 29/2017.
(PRÍLOHA č. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4J)
- Rozpočtové opatrenie č. 20/2017 z 30.6. 2017 presun vo výdavkových položkách rozpočtu obce (navýšenie
položky všeobecné služby v programe kultúra o145 €, zníženie v položke energie, v programe Plánovanie,
manažment a kontrola - spoločný OcÚ navýšenie v položke refundácia 90 € a zníženie v položke transfery
spoločnému OcÚ 90 €),

- Rozpočtové opatrenie č. 21/2017 z 30.6.2017: úprava v rozpočte obce aj ZŠsMŠ- vrátenie nevyčerpanej časti
dotácie vo výške 500 € na financovanie školy v prírode, navýšenie príspevku na nákup učebníc 63 €,
- Rozpočtové opatrenie č.22/2017 z 30.6.2017: v kapitálovom rozpočte navýšenie príjmov aj výdavkov - doplnok
územného plánu obce č.4 - 2 376 € (dar od spol. Terranova, s. r. o. Bratislava),
- Rozpočtové opatrenie č. 23/2017 z 17.7.2017: presun medzi položkami rozpočtu v celkovej sume 2024 €
(zníženie: prevádzka úradu - všeobecné služby o 1032 €, bezpečnosť-všeobecné služby o 202 €, projekt
odkanalizovanie MK pri Apimede o 20 €, odmeny na dohody o 160 €, údržba budov KS, KD o 610 €.
Navýšenie: spísanie žiadosti na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice o 997 €, projekt strecha hasič. zbrojnice
navyše o 20 €, údržba kamery na OŠK o 235 €, nákup piesku na volejbalové ihrisko zvýšený o 160 €,
všeobecné služby- projekt výmeny kotlov v KD a revízie v KS,KD o 612 €),
- Rozpočtové opatrenie č. 24 /2017 z 24.7.2017: zostatok účelového daru z roku 2016 na doplnok č.3
k územnému plánu 946 € - zvýšenie v položke špeciálne služby,
- Rozpočtové opatrenie č. 25/2017 z 11.8. 2017: presun medzi príjmovými položkami: zníženie v položke úroky
o 100 €, zvýšenie v položke výťažok zo stávkových hier o 100,- €. Presun medzi výdavkovými položkami
(navýšenie: odmeny na dohody verejné obstarávanie - oprava MK D. Chríb o 517 € a verejné obstarávanie
výmena kotlov v KD o 300 € - odvody poistného k týmto odmenám, všeobecný materiál v programe prostredie
pre život - verejná zeleň o 100 € - zníženie: odmeny na dohody - rekonštrukcia MK, chodník Podháj o 817 €
a odvody poistného z tejto odmeny, v programe kultúra energie o 315 €, v programe prostredie pre život verejná zeleň - všeobecné služby o 100 €),
- Rozpočtové opatrenie č. 26/2017 z 18.8. 2017: navýšenie kapitálových príjmov za predaj pozemku o 215 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 27/2017 z 25.8.2017: navýšenie príjmu školy za zber papiera o 74 €, navýšenie
výdavkov - všeobecný materiál o 74 €,
- Rozpočtové opatrenie č. 29/2017 z 31.8.2017 - zníženie výdavkov: ostatné príplatky o 118 €, navýšenie
výdavkov: nemocenské dávky o 118 €.
Uznesenie č. 88/2017
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2017 na základe rozpočtových opatrení č. 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 a 29/2017.
- Ing. Kozáková oboznámila prítomných o zmene rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 28/2017
z 31.8.2017: navýšenie príjmu z pokuty za porušenie stavebného zákona a trovy konania o 2 032 €, za predaj
smetných nádob o 418 €. Výdavkové položky -navýšenie: nákup smetných nádob o 600 €, benzín na kosenie
o 250 €, revízie a údržba v programe kultúra o 1600 €.
(PRÍLOHA č. 5)
- PhDr. Korchová: čo predstavuje vysoká suma (20 575 €) pri položke údržba budov?
- starosta: zahŕňa nové okná na prístavbe kina, vchodové dvere na prístavbe kina, výmenu kotlov v kotolni
v kultúrnom dome, rekonštrukciu WC v prístavbe kultúrneho domu a údržbu kultúrneho strediska (napr. opravu
WC a čistenie kanalizácie v KD aj v KS, oprava ovládača vetrania a pod.).
- Ing. Totka: suma pri revíziách (2300 €) zahŕňa aj porevízne opatrenia a opravy?
- starosta: porevízne opravy sú v údržbe budov, tu sú revízie elektro a bleskozvodov, komínov, kotolní
a tlakových zariadení, hasiacich prístrojov, štvrťročné úhrady za ostrahu kultúrneho strediska, projektová
dokumentácia výmeny kotlov v KD, ešte bude potrebná revízia nových kotlov v KD.
Uznesenie č. 89/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 na základe rozpočtového opatrenia č. 28 zo dňa 30.8. 2017.
Upravený rozpočet po rozpočtových opatreniach 20 až 29 je uvedený v tabuľke.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Upravený rozpočet na rok 2017 v €
Rozpočet obce so školstvom, z toho
bežný so školstvom
kapitálový
finančné operácie spolu, z toho:
-z minulých rokov
-z rezervného fondu
-z úveru
Rozpočet obce: P= 1 341 829,Rozpočet školy: P = 12 494,.

Príjmy
výdavky výsledok hosp.
1 354 538 1 354 008
530
1 172 030 1 172 030
0
2 616
181 978
-179 362
179 892
18 195
161 697
0
V = 746 970,V = 607 353,-

0
0
0
0

179 892
18 195
161 697
0

k b o d u 6:
Starosta obce informoval o aktivitách OcÚ od konania posledného rokovania OZ:
- 3.-4.7. boli v prístavbe budovy kina osadené plastové okná,
- od 18.7. sa začala rekonštrukcia chodníka na Podhájskej ulici - II. etapa,
- 22.7. bol v sprche pre rozhodcov v kabínach OŠK vymenený prívod teplej vody,
- 27.7. sa uskutočnila kolaudácia investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka a spevnených plôch od predajne
COOP Jednota po Krupský potok,
- 29.7. sa na Parkovej ulici nainštalovali dva spomaľovače - retardéry,
- 31.7. bol v rámci Malokarpatského združenia vypracovaný projekt na kompostéry a zaslaná žiadosť o dotáciu
z eurofondov pre našu obec v sume 61 495,20 €, z toho 3075,20 € predstavuje spolufinancovanie obcou
(412 ks kompostérov s objemom 1 m3),
- 16.8. bol na Ministerstvo vnútra SR zaslaný projekt Modernizácia hasičskej zbrojnice (rekonštrukcia strechy)
so žiadosťou o dotáciu vo výške 30 000 €, pričom celková rozpočtovaná suma na túto investičnú akciu je
36 428,76 €,
- 6.9. sa uskutočnila výmena kotlov v budove kina, pretože pôvodné revízny technik ďalej neodporučil
prevádzkovať,
- v 37. a 38. týždni sa uskutočňuje oprava miestnej komunikácie na Ul. Dolný Chríb,
- 14.9. bol vyfrézovaný asfalt na vyššie uvedenej komunikácii, ktorý bol následne položený na časti
Ul. Chotekovej, zvyšok ulice sa dokončí na budúci rok.
Uznesenie č. 90/2017
OZ berie na vedomie informáciu o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby prítomných informovala o návrhu VZN č. 5/2017 o mieste a čase
zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení - na zvýšenie čiastočnej úhrady nákladov na potraviny v školskej jedálni a to na úrovni
3. pásma namiesto pôvodného 2.pásma, ktoré už nepokrýva výdavky na nákup potravín na prípravu jedál.
Zvýšenie predstavuje pre deti materskej školy z 1,22 € na 1,29 € vrátane desiatej a olovrantu, pre I. stupeň ZŠ
obed z 1,05 na 1,11 €, pre II. stupeň ZŠ obed z 1,11 € na 1,19 €, dospelí stravníci obed z 1,12 na 1,19 € .
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 91/2017
OZ schvaľuje VZN č. 5/2017 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 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej informoval:
a) okresný prokurátor JUDr. Kleiman si vyžiadal VZN č. 5/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom na území obce Dolná Krupá a dal voči nemu protest, keďže VZN podľa neho uvádzalo
články, ktoré nespadajú do kompetencie obce, preto boli nad rámec zákona. Rovnako postupoval pri
VZN č. 4/2009 o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce Dolná Krupá, na ktoré podľa neho
nebola obec splnomocnená.
(PRÍLOHA č. 7)
Starosta navrhol tieto VZN zrušiť.
b) o e-maile, ktorý bol 7.9. adresovaný poslancom OZ ohľadom dodržiavania VZN č. 4/2009. Upresnil, že
išlo o chov capa, ktorý prechádza na susedné pozemky. Chovateľku sa snažil osobne kontaktovať, ale
bezvýsledne, preto jej následne adresoval list, v ktorom ju vyzval, aby urobila nápravu,
c) o správe nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2016 (individuálnej)
a konsolidovanej účtovej uzávierky k 31. 12. 2016 a výročnej správy za rok 2016,
(PRÍLOHA č. 8)
d) o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017,
ktorú obci ako zriaďovateľovi predložila riaditeľka ZŠ s MŠ v D. Krupej, správu dostali poslanci
k nahliadnutiu,
e) o nájomnej zmluve medzi obcou ako vlastníkom pozemkov a nájomcom, ktorú obci zaslalo
Poľnohospodárske družstvo Krupá.
(PRÍLOHA č. 9)
f) o žiadosti p. Kadlečíka, p. Škorvagu a p. Cabadajovej o odkúpení časti pozemku parc. č. 4184/31,
záhrady za bytovkou.
(PRÍLOHA č. 10)
- Mgr. Anetta: nesúhlasí s čl. 4 ods. 3, kde obec ako vlastník pozemkov touto nájomnou zmluvou splnomocňuje
vedenie družstva na všetky konania podľa aktuálne platného a účinného zákona o poľovníctva; vysvetlil, že ak
by obec takúto zmluvu podpísala, v budúcnosti by to znamenalo, že na valnom zhromaždení podľa zákona
o poľovníctve, kde sa bude rozhodovať o tom, kto bude vykonávať právo poľovníctva nebude rozhodovať
obec ako vlastník pozemkov, ale nájomca, v tomto prípade družstvo. Z týchto dôvodov navrhol, aby

v nájomnej zmluve medzi obcou a PD Krupá bol vypustený bod, týkajúci sa splnomocnenia na všetky konania
podľa zákona o poľovníctve.
Uznesenie č. 92/2017
OZ vyhovuje protestu prokurátora a zrušuje VZN. č. 5/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom na území obce Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 93/2017
OZ vyhovuje protestu prokurátora a zrušuje VZN č. 4/2009 o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce
Dolná Krupá
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 94/2017
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2016 a dodatok správy
nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016 a Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovej uzávierky k 31. 12. 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016.
Uznesenie č. 95/2017
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 96/2017
OZ berie na vedomie nájomnú zmluvu medzi obcou a Poľnohospodárskym družstvom Krupá a odporúča
vypustiť bod 3 čl. 4 tejto zmluvy.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 7
Starosta otvoril diskusiu a odovzdal slovo prítomným občanom:
- p. Kadlečíková: prečo obecné zastupiteľstvo v minulosti neschválilo predaj pozemku, ktorý dlhodobo užívajú
ako záhrady a teraz opätovne žiadajú odkúpiť? Vyslovila obavu, že im pozemok bude v budúcnosti odňatý.
- starosta: bolo viacero dôvodov k takémuto kroku - obec má svoj majetok zveľaďovať, nie zmenšovať.
Existujú aj iné konkrétne dôvody: v budúcnosti môžu cez predmetné pozemky viesť siete, napr. optické káble,
ale aj iné a tieto nemôžu byť vedené po súkromných pozemkoch. To, že pozemok užívate, nezakladá dôvod
na jeho predaj.
- p. Škorvaga: najväčší problém je pri tretej časti nového bytového domu, ktorý je postavený v tesnej blízkosti
hranice pozemku, vidí ako problém, kadiaľ budú mať prístup, podľa neho je tam nedostatok miesta, rovnako
stromy rastú tesne pri stavbe. Obáva sa, že pozemok im zoberú aj z dôvodu nedostatku miest na parkovanie.
- p. Škorvagová: na mieste osem rokov stojí žeriav, od ráno do večera je počuť zo stavby hluk, pracuje sa aj cez
sviatky, terajšie miesto bola zlá voľba pre novú bytovku,
- starosta: obec vtedy riešila akútny problém nedostatku bytov a iné vhodnejšie miesto nebolo,
- Mgr. Petráš: investor pred rokmi kúpil obecný pozemok s presnou výmerou, na ktorom stavia bytový dom. Ak
nevieme, kadiaľ presne vedie jeho hranica, nemôžeme posudzovať, ako je stavba osadená, na to sú odborníci,
- p. Škorvaga: nový plot zameral investor, chce odkúpiť iba svoju časť, zavolá si geodeta,
- starosta: aj ďalší budú chcieť pozemky odkupovať, môžete ich naďalej zadarmo užívať, obec každopádne
nebude zmenšovať svoj majetok predajom pozemkov.
Poslanci sa zhodli, že najlepším riešením bude posúdiť situáciu priamo na mieste.
- p. Ryšková: či by bolo finančne veľmi náročné zabezpečiť prístrešok so stojanom na bicykle pri autobusovej
zastávke na Nám. sv. Vendelína?
- starosta: tento rok v rozpočte nie sú prostriedky, v budúcoročnom rozpočte sa môže vyčleniť čiastka na tento
účel.
Uznesenie č. 97/2017
OZ odporúča starostovi obce osloviť konateľa spoločnosti Vypra, aby na spoločnom stretnutí priamo na
stavenisku za účasti členov Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku
a dotknutých občanov ozrejmil detaily prístupu k bytovým jednotkám.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Lehotová: v monitorovacej správe sa konštatuje, že treba posilniť výchovu žiakov k efektívnemu
využívaniu prostriedkov informačných technológií. Kritizovala, že na škole tomu tak nie je a opísala
problémy s využívaním IKT v konkrétnych učebniach, poukázala na chýbajúce žalúzie na niektorých oknách.
Zaujímalo ju, či OcÚ už má upratovačku
- starosta: normatív pre školy slúži na mzdové a prevádzkové náklady. Z prostriedkov na prevádzku treba
zabezpečiť nápravu. OcÚ upratovačku má už od 21.8., počas neprítomnosti upratovačky upratovali
zamestnankyne OcÚ Ing. Kozáková a p. Dekanová.

- Mgr. Anetta: novostavby na Potôčkoch pribúdajú pred skolaudovaním inžinierskych sietí, ak okamžite
nezastavia stavby, treba vyrubovať pokuty. Či neboli zverejnené výzvy pre obce, ktoré mali byť zaslané
poslancom? Aktuálne našiel výsledky na výzvu na zvýšenie kapacity materských škôl. Aby to nevyznelo tak,
že obec nereaguje, keď občania nemusia poznať podmienky výzvy. Občan, ktorý sa sťažoval vo veci chovu
hospodárskych zvierat (cap) e-mailom, zaslanám poslancom, mal by byť o krokoch obce informovaný, aj keď
poslal e-mail anonymne.
- starosta: na Potôčkoch sa uskutočnila kolaudácia sietí, nie sú ešte vydané všetky kolaudačné rozhodnutia. Nie
sú skolaudované komunikácie a kanalizácia. Stavebníci boli upozornení, aby stavby, na ktoré nemajú vydané
stavebné povolenie zastavili, v prípade, že tak neurobia, budú sankcionovaní v priestupkovom konaní.
Výzva na rozšírenie kapacity MŠ sa týkala iba obcí, kde záujem detí výrazne prekročil možnosti prijatia desiatky neprijatých detí, u nás tomu tak nie je. Predmetná výzva už bola na OZ riešená, pričom aj zástupkyňa
riaditeľky ZŠ pre materskú školu potvrdila, že kritérium na poskytnutie dotácie na rozšírenie MŠ nespĺňame.
O výzvach, na ktoré by mala obec reagovať, je OZ informované a výsledkom sú podané žiadosti o dotácie. Je
bezpredmetné reagovať na také výzvy, ktoré sa týkajú napr. miest, obcí do 1000 obyvateľov alebo oblastí,
ktoré evidentne naša obec nemôže riešiť.
- Mgr. Anetta: samozrejme, že nie je nutné posielať výzvy, ktoré patria obciam s menším počtom obyvateľov,
ale len tie, do ktorých sa obec môže zapojiť.
- starosta: ako už bolo uvedené, o takých výzvach sa na zastupiteľstve rokuje.
Uznesenie č. 98/2017
OZ odporúča OcÚ odpovedať na podnet občana ohľadom chovu hospodárskych zvierat adresovaný poslancom
OZ elektronickou poštou zo dňa 7. septembra t. r.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Anetta: zaregistroval opravu strechy mauzólea. Ak by tam bola umiestnená kamera, mohlo sa krádeži
zabrániť a na opravu sa nemuseli skladať občania, ale škodu by musel uhradiť páchateľ. Znova predostrel
potrebu nahrávania priebehu rokovania na diktafón, pretože v zápisnici sa objavujú informácie, ktoré na
rokovaní OZ nepadli. Konkrétne uviedol údaj o 50 % rokovaní, ktoré mali byť v piatok. On hovoril o celom
volebnom období, starosta o poslednom roku. Uviedol, že od roku 2014 sa zastupiteľstvo konalo v iné dni ako
piatok 8 krát a v piatok až 14 krát. Pozvánky na rokovanie OZ sa iba mechanicky prepisujú, chýbajú mu tam
presnejšie informácie, napr. žiadosti, ktoré sa budú prerokúvať. Ľudia nevedia, čo na rokovaní preberáme, ak
by to bolo uvedené, možno sa rokovania zúčastnia.
- starosta: Mauzóleum je majetkom štátu - SR. Obec do cudzieho majetku investovať nemôže. Každý poslanec
si môže celý priebeh rokovania zaznamenať na mobil. V zápisniciach sú iba informácie skontrolované ich
overovateľmi. Za mechanické prepísanie nie je možné považovať také dôležité body programu rokovania OZ
uvedené v pozvánke ako je správa hlavnej kontrolórky za 2. štvrťrok 2017 alebo predloženie monitorovacej
správy s vyhodnotením rozpočtu obce za 1. polrok 2017. Ako je možné uvádzať rôzne body programu, ak
podnety, ale najmä žiadosti prichádzajú tesne pred termínom rokovania, keď sú pozvánky už rozposlané.
Občania sa zúčastňujú na zasadnutí iba tej časti OZ, na ktorej sa prerokováva ich žiadosť resp. podnet a potom
z rokovania odídu.
- Mgr. Anetta: nechce, aby obec investovala do cudzieho majetku, kamery sa dajú umiestniť aj na miesta, ktoré
sú v majetku obce tak, aby chránili nielen obecný majetok, ale aj majetok iných. Je samozrejmé, že do
pozvánky sa nedajú dať všetky žiadosti a podania, hlavne tie, ktoré sú doručené následne; pozvánky sú však
doručované poslancom zhruba týždeň pred zasadnutím a vtedy už musí byť zrejmé, čo bude predmetom
rokovania; problém je však v tom, že z pozvánok sa občan nič nedozvie, je tam nič nehovoriaci bod rôzne,
pričom keby ľudia vedeli čo sa má preberať, rokovania by sa niektorí zúčastnili.
- starosta : takmer všetky žiadosti a podania od občanov dochádzajú tesne pred termínom konania OZ (po jeho
vyhlásení v rozhlase), ako bolo uvedené, pozvánka je vtedy už rozposlaná. K ochrane majetku kamerovým
systémom - nemôžeme sa tváriť, že monitorujeme priestranstvo pred obecným úradom a pritom kameru
nasmerujeme na mauzóleum teda cudzí majetok, navyše sa páchateľ môže vyhnúť kamere z druhej strany
mauzólea a nebude identifikovaný.
Poslanci sa zhodli, že v texte pozvánky na rokovanie OZ môžu byť konkretizované dôležité informácie
a aktuálne žiadosti, iba ak budú obci doručené v dostatočnom časovom predstihu.
Uznesenie č. 99/2017
OZ odporúča OcÚ uvádzať v pozvánkach na rokovania OZ presnejšie informácie o predmete rokovania,
v prípade doručenia podnetov a žiadostí od občanov v dostatočnom časovom predstihu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Anetta: Kedy sa bude opravovať cesta pri škole? V prípade jej opravy je potrebné uvažovať o jej
rozšírení tak, že by sa prekryl jarok tak, aby sa dalo po ňom chodiť autami.

- starosta: oprava by sa mala realizovať v roku 2018, pozemok pod cestou nie je obecný. Na Slovenskom
pozemkovom fonde je žiadosť obce o delimitáciu pozemkov pod stavbami, ktorá sa týka aj tohto miesta. Čaká
sa na odpoveď. Bez vlastníctva nie je možné realizovať riadnu stavbu so stavebným povolením, iba opravu,
t.j. výmenu vrchnej vrstvy asfaltu bez rozšírenia cesty. Taktiež bude potrebné stanovisko projektanta
k rozsahu opráv resp. rekonštrukcie.
- Mgr. Horváth: ukradli jeden z retardérov na Parkovej ulici, pri kamere na ihrisku nesvieti svetlo, treba
investovať do údržby kabín OŠK. Malo by sa riešiť parkovisko v areáli školy.
- Mgr. Petráš: k problému mauzólea je kompetentný sa vyjadriť, keďže sa mu venuje od roku 2011. Boli
zaznamenané dve krádeže, ktorými bola poškodená medená strecha. Objekt nie je vo vlastníctve obce, teda sa
nemôže podieľať na jeho oprave. Opravy preto realizuje formou dobrovoľníckych aktivít občianske združenie
Korompa . V prípade opráv po krádeži, museli byť oslovení remeselníci, ktorí 25. augusta opravili prvú časť
strechy. Na ďalšie práce má OZ Korompa vyčlenených asi 3 000 € z 2 % dane. Časť prostriedkov venovali
občania po zverejnenej výzve. Možnosť pomôcť majú aj poslanci, všetky informácie sú dostupné. Kamery
ako súčasť prevencie pred krádežami riešia problém len čiastočne. Podobné udalosti bývajú oznámené polícií,
ktorá nikdy nič nezistí.
Pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobia by sa nemalo zabudnúť na nedobudované resp. nevyhovujúce úseky
chodníkov: od kláštora po Školskú ulicu, na Hlavnej ul. pred domom č.576/116 a od potoka po Chríb.
Na Trnavský samosprávny kraj by mala byť adresovaná žiadosť o dokončenie cesty III. triedy medzi
Rybníčkami a D. Krupou (necelé 2 km), aby nové krajské zastupiteľstvo na túto časť nezabudlo. Kontajnery
na oblečenie sú preplnené.
- starosta: dva z úsekov chodníkov sú príliš krátke na samostatné projekty bude ich potrebné spojiť s väčším
úsekom. O nedokončenej ceste hovoril s predsedom TTSK, úsek podľa neho nemohol byť rekonštruovaný
z prostriedkov z EÚ z dôvodu majetkovoprávnych vzťahov. Viackrát telefonoval majiteľovi firmy, aby
kontajnery vyprázdnili, sľúbil tak urobiť ihneď, ako im to kapacity umožnia.
Uznesenie č. 100/2017
OZ odporúča OcÚ zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2018 náklady na umiestnenie kamier.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 101/2017
OZ odporúča starostovi obce spoločne s poslancom Horváthom skontrolovať stav kabín OŠK.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
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 9:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: PhDr. Monika Korchová ..............................
Ing. Marek Totka

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

Dolná Krupá, 29. september 2017

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

