ZÁPISNICA

z 19. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 22. novembra 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
III. štvrťrok 2017
4. Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020
5. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Dolná Krupá
6. Žiadosť o odsúhlasenie vecného bremena na parcele č. 4816
7. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti parc. č. 3887/21 a parc. č. 3887/24
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospravedlnený Klement Baránek
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Horvátha a Mgr. Stanislava Petráša.
Uznesenie č. 102/2017
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 8 - 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 20. septembra 2017.
- V zmysle unesenia č. 97/2017 OcÚ vo veci bytového domu a pozemku, na ktorom je postavený dňa
9. októbra členovia Komisie pre rozvoj, výstavbu, životného prostredia a ochranu verejného poriadku
priamo na mieste posúdili výhrady občanov, ktorí sa na stretnutí zúčastnili. Prítomní boli aj konateľ spol.
Vypra plus a starosta obce. Zo stretnutia bol spísaný záznam, ktorý starosta obce na rokovaní OZ prečítal.
(PRÍLOHA č. 1)
- podľa uznesenia č. 98/2017 21. septembra OcÚ písomne odpovedal na podnet ohľadom voľne ustajneného
hospodárskeho zvieraťa,
- Uzn. č. 99/2017: OcÚ na pozvánkach na rokovanie OZ uvádza body rokovania doplnené o konkrétne
žiadosti a pod.,
- Uzn. č. 100/2017: v návrhu rozpočtu na rok 2018 je vyčlenených 1 000 € na nákup bezpečnostných
kamier,
- Uzn. č.101/2017: 22. septembra starosta obce spolu s poslancom Horváthom vykonali obhliadku interiéri
kabín OŠK a dohodli sa na najnevyhnutnejších opravách.
Uznesenie č. 103/2017
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. 7/2017, ktorá obsahovala:
(PRÍLOHA č. 2)
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 3. štvrťrok 2017,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 3. štvrťrok 2017
Uznesenie č.104/2017
OZ berie na vedomie Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 7/2017.
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 2018-2020. Materiál dostali poslanci k dispozícii. Očakávané príjmy
bežného rozpočtu v roku 2018 boli predbežne navrhnuté v sume 1 185 979 €, spolu s čerpaním rezervného
fondu je to 1 260 983 €. Čerpanie z rezervného fondu obce bolo rozpočtované v sume 75 004 €.
(PRÍLOHA č. 3)
Predpokladaný príjem v roku 2019 činí 1 1 21 893 € a v roku 2020 sumu 1 240 635 €.

Rozpočet na rok 2018 je koncipovaný ako vyrovnaný. Rovnako sa postupovalo aj pri návrhu rozpočtu na roky
2019 a 2020.
Najväčšími plánovanými investíciami v roku 2018 budú oprava miestnej komunikácie na Školskej ulici
(80 000 €), rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici Hoštáky a vybudovanie dažďovej kanalizácie pri
Apimede.
Starosta udelil slovo poslancovi Lehotovi – predsedovi finančnej komisie, ktorá zasadala pred rokovaním OZ
a prerokovala žiadosti o dotácie z rozpočtu obce.
- S. Lehota: Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb rokovala 13. novembra ohľadom pridelenia
dotácií z rozpočtu obce, o ktoré do 31. októbra požiadali spolky a združenia. O dotácie sa uchádzalo
celkom 16 subjektov v sume od 120 € (ZO Slovenského červeného kríža, ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov) do 9 568 € (OŠK). Členovia komisie mali k dispozícii prehľad o dotáciách
udelených jednotlivým subjektom v rokoch 2012-2017. Pri tých, ktorých obec finančne podporila
v predošlých rokoch viackrát, výšku dotácie znížila. Celkovo bolo rozdelených 23 914 €. (PRÍLOHA č. 4)
- Mgr. Petráš: vyjadril spokojnosť so spôsobom rozhodovania, do ktorého bol zavedený systém a po dlhých
rokoch je prehľadný, k čomu prispeli aj zmeny schválené vo VZN o podmienkach poskytovania dotácií,
- Mgr. Horváth: informoval o stretnutí členov Komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže, na ktorom sa
zaoberala kultúrno-spoločenskými akciami, ktoré sa uskutočnia v budúcom roky z hľadiska ich podpory
obcou. Chronologicky vymenoval všetky podujatia, ktoré by sa mali v roku 2018 realizovať. Navrhol, aby
boli v rozpočte rozlišované dva typy financovania a) dotácie pre kultúrne súbory, združenia a spolky, b)
podpora kultúrno-spoločenských akcií.
- starosta: rozpočet s podporou takýchto podujatá ráta, treba tomu dať rámec, prehľad akcií a konkrétnu
výšku podpory,
- Ing. Kozáková: niektoré podujatia sú už zahrnuté v rozpočte (1 700 €),
- Mgr. Horváth: špecifikoval sumy pre jednotlivé akcie, ktoré by sa mali zapracovať do rozpočtu, prisľúbil
dodanie „kalendára“ akcií, ktorý bude zverejnený na webovej stránke obce.
- N. Novotová: predstavila zámer občianskeho združenia Naboso zorganizovať dňa 19. mája 2018 festival
Apropo, ktorý by sa mal konať v parku (lesný, rozprávkový, fantazijný). Z prevádzky detského centra
a materskej školy má skúsenosti s organizovaním táborov pre deti. Podujatie je určené pre rodiny a má
ambíciu spojiť komunitu ľudí v obci. Požiadala obec o podporu a vyčlenenie 1 000 € v rozpočte na rok
2018.
- Mgr. Lehotová: čo v prípade nepriaznivého počasia? Rodinné akcie treba podporovať,
- N. Novotová: akcia by sa presunula do kultúrneho domu, príp. kultúrneho strediska,
- PhDr. Korchová: predstavila kopec skvelých nápadov a všetko rieši zavčasu,
- Mgr. Dekan: bude akcia možná v parku, ak sa bude kaštieľ rekonštruovať?
- Ing. M. Žák: ohradený bude iba kaštieľ, park bude prístupný,
- PaedDr. Ladvenicová: prečo je rozpočet pre školský klub na rok 2018 v časti výdavky z vlastných príjmov
členený na 3000 € a dvakrát po 500 €? Či sú v rozpočte zahrnuté výdavky na výmenu podláh
v laboratóriách? Ma projekt Zlepšenie technického vybavenia učebne biológie/chémie škola ešte nedostala
žiadne peniaze, do 29. decembra je treba požiadať o nenávratný finančný príspevok,
- PhDr. Korchová: uberá sa z vlastných príjmov, nepáči sa jej to rovnako pri materskej škole,
- starosta obce: do 500 € je zahrnutá prevádzka dvoch učební školského klubu, údržba, náklady na revízie
a opravy. Na originálne kompetencie sa určite dáva viac z obecného rozpočtu ako sa dostáva od štátu,
v roku 2019 je vyčlenených 30 000 € aj na parkovisko a MK v areáli školy.
- Ing. Kozáková: zákon hovorí, že všetky prevádzkové výdavky sa môžu financovať z originálnych
kompetencií, rovnako pohyblivé zložky platu a odmeny pedagogických zamestnancov. Platné VZN
o spolupodieľaní sa rodičov na prevádzke školského klubu.
- PhDr. Korchová: na niektorých školách idú všetky vlastné príjmy materskej škole, nerieši sa nimi údržba,
ak sa starosta pýtal vysoké náklady na čistiace prostriedky v MŠ vzhľadom k počtu žiakov, vysvetlila, že
MŠ sa umýva 3-krát denne, deťom sa kupuje mydlo, vreckovky atď.
- starosta: obec vyčleňuje na originálne kompetencie /školský klub, MŠ/ viac finančných prostriedkov ako
dostáva forme dotácií od štátu, školský klub aj MŠ sú veľmi dobre vybavené, vždy dostali od obce v plnej
výške dotáciu, ktorú pri tvorbe rozpočtu požadovali.
- Mgr. Petráš: treba si všimnúť tri najväčšie investičné akcie na budúci rok, spolu za vyše 200 000 €.
- starosta: jedná sa o opravu miestnej komunikácie na ul. Školská, rekonštrukciu miestnej komunikácie
v Hoštákoch a vybudovanie kanalizácie, ktorá bude odvádzať dažďové vody z ulíc Horná, Krátka, časti ul.
Hlavná do Krupského potoka cez pozemok firmy Apimed.
- Mgr. Anetta: pokiaľ pôjde kanalizácia pri Apimede,
- starosta: takmer od hlavnej cesty po potok, spolu cca 175 m.
- PhDr. Korchová: čo zahŕňa položka 92 000 € sále a kuchyni na rok 2019?

- starosta: ide o celkovú rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom stredisku, renováciu sály, podláh, pódia,
podhľadov, obkladov a osvetlenia.
Uznesenie č. 105/2017
OZ berie na vedomie prípravu návrhu Programového rozpočtu obce na roky 2018-2020 a odporúča, aby
okrem 1 700 € narozpočtovaných na akcie, bolo ešte zapracovaných do návrhu rozpočtu na rok 2018 do
príslušných programov a rozpočtových položiek na ďalšie akcie: zdobenie vajíčok 200 €, deň Zeme 200 €,
futbalový turnaj žiakov 300 €, volejbalový turnaj 100 €, hokejbalový turnaj 100 €, mikulášsky program pre
deti 300 €, Valaškársky festival ľudovej hudby 2000 €, doplniť dotáciu pre o. z. Naboso na festival Apropo
sumu 1 000 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta predniesol návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/ 2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá.
Poplatok za komunálne odpady na osobu sa zvyšuje z 0,046 € na 0,048 €, celkom za rok na osobu z 16,79 €.
na 17,52 €.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 106/2017
OZ berie na vedomie návrh VZN č. 1/ 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za Komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá.
Uznesenie č. 107/2017
OZ schvaľuje dotácie:
Organizácia, občianske Schválená Účel na použitie dotácie uvedený v žiadosti
združenie, spolok
dotácia v €
ZO Slovenský červený kríž 120
ZO Slov. zväz protifašistických bojovníkov
ZO Slovenského zväzu
chovateľov poštových
holubov
Poľovnícke združenie
Tri háje

Dobrovoľný hasičský zbor

balíčky pre jubilantov a chorých členov a členov nad 80 rokov, kvety zosnulým,
vstupenky na kultúrne a športovo-relaxačné podujatia

120

kvety jubilantom, padlým a spomienkové vence, vstup pre členov na kultúrne a športovo
relaxačné podujatia, balíčky jubilantom

300

doprava holubov na východiskové miesta súťažných letov

500

výdavky na nákup krmív, liečiv pre zver, MTZ zberu odpadu, školenie prehliadačov
diviny, nákup materiálu na opravu krmelcov, násypcov a napájačiek, MTZ umelého
odchovu bažanta za účelom vypustenia do prírody, výdavky na organizovanie podujatia
pre deti - MDD

1500

nákup hadíc, nafty, benzínu, oleja do hasičskej techniky, oprava a údržba strojov, úhrady
zaškolenia, cestovné na IMZ, udelenie telekomunikačnej frekvencie, štartovné na súťaže,
ceny do tomboly na Hasičský ples, materiál na akcie DHZ, občerstvenie na VČS DHZ
a súťaže, bežné prevádzkové výdavky pri činnosti DHZ

OŠK šachový oddiel

432

OŠK futbalový oddiel

9568

OZ Korompa – divadelný
súbor MARION

600

zosilňovač, jednotné oblečenie pre členov

500

kynologické prednášky s opekačkou - občerstvenie pre kynológov a deti, výstava psov
Bratislava/Nitra - výlet autobusom za chovateľmi spojený so súťažou pre deti o medaile
(prednášky a ukážky plemien), výlet do hotela psov Šelpice a útulku pre psov autobusový výlet s ukážkou hotela a prednáška v útulku o odvrátenej strane kynológie +
podpora útulku

OZ KorompaDogs

OZ Korompa – Karpatskí
valaškári
OZ Korompa – Krupanskí
črpáci
OZ Korompa - Ľudová
umelecká škola Johany
Slobodovej
OZ Korompa -publikácia
NABOSO, o.z. Trnava
Nikola Novotová
S P O L U dotácie v
zmysle VZN 4/2017

1500
800

3774

3000
1000
23 714 €

cestovné, poplatky a materiálne zabezpečenie
poplatky futbalovému zväzu, náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, športové
potreby, doprava, cestovné náhrady

chýbajúce časti existujúcich krojov: 3 ks čižmy, 1 ks blúzka, 10 ks pánske prucle, 10 ks
krojové košele
doplnenie krojov pre nových členov súboru, na zakúpenie rovnakého oblečenia pre členov,
rovnakú obuv
cestovné náhrady pedagógov vlastným motorovým vozidlom, nákup spotrebného
materiálu spojeného s vyučovaním: struny, sláčiky, kolofónia, písacie potreby, stojany na
noty, zapožičanie hudobných .nástrojov na vyučovanie, náklady spojené s organizáciou
absolventských koncertov
výdavky na vydanie publikácie o M. H. Chotekovej pri príležitosti .155. výročia narodenia
Ružová grófka a jej svet
festival APROPÓ - výdavky na ozvučenie

Spolky bez právnej
subjektivity:
Klub dôchodcov

500

autobusová doprava

Ženská spevácka skupina

700

čižmy ku kroju

Celkový súčet

24 914 €

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce informoval o žiadosti spol. Západoslovenská distribučná, a. s. o zriadenie vecného bremena na
parc. č. 4816. Ide o úsek cesty na Potôčkoch vo vlastníctve obce, kde kvôli IBV pretína cestu v dvoch
miestach kábel NN.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 108/2017
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parc. č. 4816 v zmysle žiadosti spol. Západoslovenská
distribučná, a. s..
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce predniesol návrh zmluvy o nájme nehnuteľností, ktorý obci doručila spol. Vypra plus s. r. o.
Predmetom nájmu sú parc. č. 3887/21 a parc. č. 3887/24, na ktorých sa plánujú parkovacie miesta pri bytovom
dome.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 109/2017
OZ schvaľuje zmluvu o nájme nehnuteľností parc. č. 3887/21 a parc. č. 3887/24 v rozsahu vyznačenom na
geometrickom pláne č. 27/2017 zo dňa 10. mája 2017 vyhotovenom Ing. Vladimírom Haršánym. Výška
prenájmu je 1 €/ rok, do 31.12.2018.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval prítomných, že vo veci staršieho uznesenia zo dňa 30. júna t. r. je potrebné vykonať
zmeny z dôvodu prerušenia konania Katastrálnym odborom Okresného úradu v Trnave. V zmysle listu
Katastrálneho odboru kupujúci dal vyhotoviť nový geometrický plán a k schválenej zmluve o predaji
pozemku bol podpísaný dodatok. Z tohto dôvodu je potrebná zrušiť Uzn. č. 78/2017 a schváliť nové.
Starosta uviedol nové číslo pozemku a výmery stanovené GP z 21. septembra 2017.
Uznesenie č. 110/2017
OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. v znení neskorších predpisov predaj
pozemku parc. č. 461/39 k. ú. Dolná Krupá o výmere 44 m2, LV 1400 Ing. Eduardovi Malatincovi, Súdna 30,
Trenčín. Parcela 461/39 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 461/11 na základe GP č. 69/2017 zo dňa
z 21. septembra 2017. Predmetný pozemok sa predáva na základe osobitného zreteľa. Predajná cena je 5€ /m 2,
celková suma za predaj pozemku je 220 €. OZ týmto zrušuje Uzn č. 78/2017 zo dňa 30. júna 2017.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce vyzval Ing. Kozákovú, aby informovala o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových
opatrení:
- rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 11.09.2017: presun medzi položkami v rozpočte školy bez zmeny
celkového rozpočtu: MŠ- namiesto 2 000 € na údržbu zakúpený počítač, kancelárske a čistiace prostriedky,
toner, tlačivá, z prostriedkov na predškolákov, 900 € namiesto všeobecného materiálu kúpené notebooky
a učebné pomôcky a softvér; ZŠ - presun 2 600 € vo výdavkoch z normatívu (namiesto interiérového
vybavenia zakúpené kopírovacie stroje, výpočtová technika, kosačka),
(PRÍLOHA č. 8A)
- rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 21.09.2017: presun 4 966 € medzi výdavkovými položkami v rozpočte
obce bez zmeny celkového rozpočtu, významnejšie sumy: z položky všeob. služby - vývoz odpadu bola
predchádzajúcou úpravou odčlenená položka poplatky za uskladnenie odpadu, touto úpravou sa znižuje
položka všeob. služby - vývoz a zvyšuje položka poplatok za uskladnenie odpadu. Zníženie položky poštové služby ( zmenil sa obsah položky), časť sa presunula do položky telekomunikačné služby
a internet, zvýšenie dopravné klub dôchodcov; zníženie sprievodca klub dôchodcov. Presuny
v analytickom rozlíšení v položke údržba miestnych komunikácií a iné presuny v sume 4 € až 30 €
v zmysle prílohy.
(PRÍLOHA č. 8B)
- rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 02.10.2017: navýšenie príjmu obce o 57 € – dotácia na stravu pre deti
ohrozené sociálnym vylúčením; výdavky – o 40 € znížená položka za úhradu stravy, doplnená položka
vratky – neminutá dotácia na stravu 97 €,
(PRÍLOHA č. 8C)
- rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 20.10.2017: príjmy: navýšenie o 881 € - preplatok z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia; výdavky: navýšenie odmeny a poistné kronikára, údržba – rozbité sklá na
čakárňach,
(PRÍLOHA č. 8D)

- rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 23.10.2017: príjmy: dotácia na financovanie volieb do orgánov
samosprávnych krajov; výdavky: odmeny zamestnancom za OTZ volieb, členom volebných komisií, časť
nevyčerpanej dotácie bude vrátená (položka vratky),
(PRÍLOHA č. 8E)
- rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 24.10.2017: príjmy: dotácia 96 € od ÚPSVaR na aktivačnú činnosť;
výdavky: z dotácie pracovné náradie, náterový materiál, benzín, olej, ochranné pomôcky, úrazové
poistenie,
(PRÍLOHA č. 8F)
- rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 25.10.2017: v rozpočte školy presun 535 € medzi položkami
a podpoložkami: namiesto prepravného - výdavky poplatky banke,
(PRÍLOHA č. 8G)
- rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 25.10.2017: presun 48 € medzi položkami v rozpočte obce bez zmeny
celkového rozpočtu – výdavky: navýšenie dobrovoľnícka činnosť; zníženie položky na nákup náradia
v programe prostredie pre život,
(PRÍLOHA č. 8H)
- rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 30.10.2017: v rozpočte školy presun 1008 € medzi položkami bez zmeny
celkového rozpočtu: školský klub - výdavky z rozpočtu obce - zníženie v položke tarifné platy; zvýšenie
vodné a stočné, nemocenské dávky. Výdavky z vlastných príjmov – zníženie interiérové vybavenie;
zvýšenie špeciálne služby a údržba budovy.
(PRÍLOHA č. 8I)
- rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa 30.10.2017: presun 334 € medzi položkami a podpoložkami v rozpočte
obce bez zmeny celkového rozpočtu: výdavky (zvýšenie nemocenské dávky; zníženie ostatné príplatky
okrem osobných), zmena položky matričná činnosť úprava zovňajšku; v programe kultúra zvýšenie
poistného; zníženie energie,
(PRÍLOHA č. 8J)
- rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa 31.10.2017: navýšenie príjmu obce o 3 904 € – dotácia na prenesené
kompetencie – školstvo – zvýšenie normatívu na platy pedagogických zamestnancov; navýšenie výdavkov
školy na platy a odvody poistného,
(PRÍLOHA č. 8K)
- rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa 3.11.2017: navýšenie príjmu školy o 654 € – z preplatku sociálneho
poistenia; navýšenie výdavkov na tarifné platy a učebné pomôcky.
(PRÍLOHA č. 8L)
Upravený rozpočet na rok 2017 v €
Príjmy
výdavky výsledok hosp.
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 361 363 1 360 833
530
bežný so školstvom
1 177 855 1 178 855
0
kapitálový
2 616
181 978
-179 362
finančné operácie spolu, z toho:
179 892
0
179 892
-z minulých rokov
18 195
0
18 195
-z rezervného fondu
161 697
0
161 697
-z úveru
0
0
0
Rozpočet obce: P= 1 348 215,V = 748 922,Rozpočet školy: P = 13 148,V = 611 911,Uznesenie č. 111/2017
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 30/2017 až 41/2017, celkové príjmy aj výdavky rozpočtu po
týchto úpravách Sú 1 361 363 €; celkové výdavky 1 360 833 €.
Uznesenie č. 112/2017
OZ ukladá obecnému úradu vykonať ďalšie rozpočtové opatrenie - na akciu „Mikuláš pre deti“ už v tomto
roku v decembri 2017 na zakúpenie mikulášskych balíčkov v sume maximálne 300 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej predniesol žiadosť MUDr. Milana Bílika o predĺženie trvania nájomnej zmluvy.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 113/2017
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2020 v zmysle žiadosti MUDr. Milana Bílika.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- 26. 9. bola ukončená oprava miestnej komunikácie na Ul. Dolný Chríb,
- 5.10. bola podaná žiadosť o kolaudáciu chodníka na Podhájskej ulici - II. etapa, kolaudácia sa uskutočnila
14. novembra t.r.,
- v 41. týždni bola vykonaná náhradná výsadba za vyrezané topole v areáli OŠK a pri letnej pivárni.
Vysadilo sa 50 ks javorov.

- na autobusových čakárňach boli od 22. 10. do 17. 11. postupne rozbitých 11 kusov sklenej výplne. Dňa
17.11. kamera v čase 12.13 h zachytila rozbitie skla a osobný automobil značky BMW prechádzajúci okolo
zastávky na Nám sv. Vendelína. Záznam bol odovzdaný polícii.
- 28.10. sa aj v spolupráci s obcou uskutočnilo v parku 3. kolo Slovenského pohára v cyklokrose,
- v 44. týždni boli v správnom konaní vyrubené pokuty stavebníkom, ktorí v lokalite Potôčky stavali bez
stavebného povolenia. Celková suma predstavuje 19 000 €.
- vypracováva sa projektová dokumentácia na kanalizáciu, ktorá bude odvádzať z obce vodu z ulíc Horná
a Krátka a časti Hlavnej cez pozemok firmy Apimed do potoka,
- v novembri bolo zrekonštruované WC v prístavbe kina
- v 44. a 45. týždni bolo z jednotlivých častí obce vyvezených 8 veľkoobjemových kontajnerov.
Uznesenie č. 114/2017
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce ďalej informoval:
- o aktuálnom stave výstavby na Potôčkoch. Stavebné povolenia sa už vydávajú. Neskolaudované sú cesty,
pretože boli použité nevhodné obrubníky, čo bolo v rozpore s projektovou dokumentáciou. Bolo prerušené
kolaudačné konanie na dažďovú a splaškovú kanalizáciu a vodovod. Dôvodom bola skutočnosť, že investor
od 20. júla nevykonal žiadne nápravné opatrenia stanovené v rámci kolaudačného konania. IBV sa začala, no
domy nebudú skolaudované skôr, ako bude ukončená kompletná kolaudácia inžinierskych sietí.
- o vypovedaní zmluvy zo strany spol. NATUR-PACK, a. s., ktorá sa týka triedeného zberu odpadu.
NATUR-PACK, a. s. vypovedal zmluvu celkom 120 obciam. Poznamenal, že problém pramení z nového
zákona o odpadoch, ktorý definuje organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ako subjekty, ktoré uzatvárajú
zmluvy so zberovými spoločnosťami, ale aj priamo s obcami. Podľa OZV zberové spoločnosti im za zber
triedeného odpadu fakturovali pre nich vysoké sumy finančných prostri, a preto vypovedali s obcami zmluvy
o financovaní predmetného zberu.
Z tohto dôvodu sa uskutočnilo rokovanie o spoločnom postupe obcí a miest so zbernou spoločnosťou FCC,
ktorá dotknutým samosprávam zaslala v tejto veci písomné stanovisko.
(PRÍLOHA č. 10)
Najaktuálnejšie informácie hovoria, že sa zmluva by sa mala uzatvoriť s OZV spol. Elekos.
k b o d u 9:
Starosta otvoril diskusiu:
- Mgr. Lehotová: pochválila prácu upratovačky v kult.stredisku,
- Mgr. Anetta: prečo sú na Podhájskej iné obrubníky v I. a II. etape? Eviduje obec, koľko domácností nie je
pripojených na verejnú kanalizáciu?
- starosta: obrubníky sú osadené v súlade s projektovou dokumentáciou. Rozdiel v druhu obrubníka súvisí
s tým, že v prvej etape bol vedľa chodníka rigol, čo si vyžadovalo spevnenie chodníka cestným
obrubníkom, v druhej etape vedľa chodníka nebol rigol, takže sa osadil záhonový obrubník, pri vjazdoch
bol obetónovaný. Evidenciu ohľadom kanalizačných prípojok vedie Tavos, a.s..
- Mgr. Dekan: monitorovanie kamerami by sa malo označiť pri vstupoch do obce, neuvažuje sa s LED
žiarovkami na verejnom osvetlení? Nie sú žiadne výzvy?
- starosta: v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa s takýmto druhom verejného osvetlenia
počíta asi v rokoch 2019 - 2020.
- Ing. Totka: aká je situácia so zberným dvorom? O ledkovom osvetlení by sa malo zistiť viac v obciach,
ktoré ho už využívajú,
- starosta: Výzva ministerstva na triedený zber komunálnych odpadov a ich úpravu bola vlani, 1. kolo sa
naplnilo a 2. kolo bolo z dôvodu enormného záujmu samospráv zrušené a nová výzva doteraz nebola.
Inštalácia LED osvetlenia, už bola konzultovaná s projektantom. Problémom je veľká vzdialenosť stĺpov
verejného osvetlenia 31 m, museli by sa použiť LED žiarovky s väčším príkonom, čím sa znižuje úspora
elektrickej energie. V našej obci máme osvetľovacie telesá s príkonom 70W, čo taktiež znižuje úsporu
v porovnaní s obcami kde boli používané 125, 150 a 250 W telesá. Aj napriek uvedenému v prípade
zverejnenia výzvy na dotáciu LED osvetlenia určite budeme reagovať.
- Lehota: vyjadril spokojnosť s čistotou na cintoríne počas pamiatky zosnulých, rekonštrukciou WC v kine,
v súvislosti s kinom sa zaujímal, či na schodoch bude krytina z PVC?
- starosta: na schody bude položená PVC krytina vyhovujúca všetkým požiadavkám,
- PhDr. Korchová: informovala prítomných, že ako overovateľka nepodpísala zápisnicu, pretože bola
zverejnená pred overením,
- starosta: nijaký zákon overovanie zápisníc nerieši, to znamená, že zápisnica nemusí byť overená, zmienená
zápisnica bola zverejnená ako obvykle,

- Mgr. Horváth: koľko rokov majú lipy v škole? Ohrozujú bezpečnosť žiakov, mali by sa orezať a ošetriť
resp. dať posúdiť odborníkovi a zvážiť aj možný výrub.
SFZ Slovenský futbalový zväz pripravil projekt na finančná podporu výstavby a rekonštrukcie futbalovej
infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru. OŠK sa chce do tejto
výzvy zapojiť. Minimálna výška príspevku je 10 000 €/ max. 50 000 €, spoluúčasť je 25 %. Žiadateľom
môže byť klub alebo obec, ktorá ho zriadila. Mládež /14r./ sa nemá kde stretávať, chýba klub mládeže.
- starosta: podobné stáročné stromy majú vysokú hodnotu, zásahy neprichádzajú do úvahy bez zásadného
dôvodu, čo sa týka mládeže, je to školopovinná mládež, ktorá sa bez dozoru v klube nemôže stretávať.
Obec vhodný priestor na klub nemá.
- Mgr. Petráš: historické lipy sa naposledy vyrezávali v aleji na Podháji, samozrejme až po odsúhlasení
príslušnými orgánmi, ktoré potvrdili zlý zdravotný stav stromov, aj my musíme mať najskôr odborný
posudok,
- Ing. Žák: pri kaštieli sa posudzoval stav vŕby, poskytne kontakt na arboristu.
- Mgr. Petráš: roztrhlo sa vrece s aktivitami na budúci rok, ktorý okrem toho, že bude volebný, bude
v mnohých ohľadoch pre našu obec jubilejný a dúfa, že si aj tieto výročia pripomenieme (spomínaný
kultúrny dom 80. výročie, starý obecný dom 90. výročie, posviacka zvonov 95. výročie, kaštieľ 40 rokov
od sprístupnenia, obec 905. výročie 1. písomnej zmienky o obci...)
V mene svojom a OZ Korompa poďakoval za schválenie príspevku na vydanie knihy „Ružová grófka a jej
svet“, ktorá by mala byť uvedená v budúcom roku. Obec bude vydanie spolufinancovať a časť nákladu
publikácie dostane k dispozícii obecný úrad.
Uznesenie č. 115/2017
OZ odporúča OcÚ zabezpečiť pri vstupoch do obce oznam o monitorovaní verejných priestorov kamerami.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 116/2017
OZ odporúča starostovi zistiť v iných obciach úspory nákladov na prevádzku verejného osvetlenia pri
použití LED žiaroviek.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 117/2017
OZ odporúča starostovi zabezpečiť odborné ohodnotenie zdravotného stavu líp v areáli školy.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 10:
Starosta obce požiadal svojho zástupcu, aby prečítal návrh na uznesenie z rokovania OZ.
Uznesenie č. 118/2017
OZ schvaľuje návrh na uznesenie z rokovania OZ.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 11:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Marek Horváth ..............................
Mgr. Stanislav Petráš..............................

Dolná Krupá, 27. november 2017

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

zás tupca s taros tu

s taros ta obce

