ZÁPISNICA
z 8. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 26. februára 2016 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za
4. štvrťrok 2015
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
5. Správa hlavného kontrolóra obce k inventarizácii majetku
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, Ing. Vadovičová prišla o 20.00 h
poslanci, ktorí sa ospravedlnili: Mgr. Marek Dekan, Mgr. Marek Horváth
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, ktorý navrhol do programu vložiť medzi body 4 a 5 Správu hlavného
kontrolóra obce k inventarizácii majetku.
Za overovateľov Klementa Baránka a Stanislava Lehotu.
Uznesenie č. 1/2016
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 11. decembra 2015.
- Uzn. č. 141/2015 vo veci identifikácie majiteľov pozemkov pod budovou hasičskej zbrojnice. Zastavaná
plocha 146 m2 sa nachádza na pozemkoch parc. č. 1145/1, 1146/1 a 1151/1. Jedna z parciel má 2 nezistených
vlastníkov. Starosta oslovil spoluvlastníkov dotknutého pozemku, ktorí uviedli, že vysporiadanie
vlastníckych vzťahov je ťažko vykonateľné, pretože jeden z vlastníkov zomrel v cudzine.
- Uzn. č. 142/2015: OcÚ listom zo dňa 22. januára 2016 oslovil Správu ciest TTSK ohľadom smerových
šípok na nadjazde pri vstupe do Trnavy.
Uznesenie č. 2/2016
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol za neprítomnú hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú,
ktorá sa ospravedlnila, Správu z kontroly č. 1/2016, ktorá zahŕňa:
- Kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 4. štvrťrok roku 2015,
- Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Dolná Krupá za kontrolované obdobie,
- kontrolu VZN s účinnosťou od 1. januára 2016.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 3/2016
OZ berie na vedomie a Správu z kontroly č. 1/2016.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič za neprítomnú Ing. Vadovičovú prečítal Správu o činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2015.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 4/2016
OZ berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič za hlavnú kontrolórku obce prečítal Správu hlavného kontrolóra obce
k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Starosta prítomných oboznámil aj s inventarizačným zápisom inventarizačnej komisie k 31.12.2015.
(PRÍLOHY č. 3A, 3B)

Uznesenie č. 5/2016
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu
majetku k 31.12.2015.
Uznesenie č. 6/2016
OZ schvaľuje inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce dal hlasovať o všeobecne záväzných nariadeniach, ktorých návrhy boli prerokované na
poslednom rokovaní OZ: VZN č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Dolná Krupá a VZN č. 9/2016 o poskytovaní príspevkov na riešenie
zložitých životných situácií.
(PRÍLOHY č. 4A - 4B)
Uznesenie č. 7/2016
OZ schvaľuje VZN č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Dolná Krupá
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 8/2016
OZ schvaľuje VZN č. 9/2016 o poskytovaní príspevkov na riešenie zložitých životných situácií.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič prítomných ďalej oboznámil s rozpočtovými opatreniami č. 25 až 29:
(PRÍLOHY č. 5A - 5F)
č. 25 zo 14.12.2015 - kapitálový príjem 1 125 € z predaja obecného pozemku, v kapitálových výdavkoch
navýšenie na položke prípravná a projektová dokumentácia – Rekonštrukcia chodníky, MK, ďalej presuny vo
výdavkových položkách bežného rozpočtu na základe skutočnej potreby,
č. 26 z 22.12.2015 - v príjmoch rozpočtu obce úprava normatívu pre žiakov ZŠsMŠ – zníženie dotácie na
dopravné pre žiakov z H. Krupej o 132 €, navýšenie dotácie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia o 70 €, vo výdavkoch rozpočtu školy upravené príslušné výdavkové položky,
č. 27 z 23.12.2015 - navýšenie príjmov bežného rozpočtu obce podľa skutočného plnenia, napr. v položke
výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve o 10 954 €, v položke ostatné poplatky (správne)
o 1670 €,
Výdavky zostali bez zmeny a takto upravený rozpočet sa stal prebytkovým s prebytkom vo výške 14 227 €,
č. 28 z 27.12.2015 - zníženie vybraných príjmov MŠ a v ŠKD, zvýšenie vybraných príjmov v ŠJ, výsledkom
je navýšenie príjmov školy o 80 € a navýšenie výdavkov o 80 € v zmysle návrhu školy.
Celkové príjmy rozpočtu sú 1 072 356 €, z toho bežné 1 047 950 €, kapitálové 4 939 €, príjmy z finančných
operácií 19 467 €. Celkové výdavky rozpočtu sú 1 058 129 €, z toho bežné výdavky 916 570, kapitálové
141 559 €,
č. 29 z 30.12.2015 - presuny medzi výdavkovými položkami v bežnom rozpočte školy (MŠ: zníženie
výdavkov na energie a navýšenie na tarifné platy, navýšenie na odmeny MŠ o túto sumu zníženie v položke
tarifné platy školský klub, ZŠ: výdavky z príjmov - zníženie v položke poistné a navýšenie v položke údržba,
výdavky z normatívu - zníženie v položke všeobecné služby, navýšenie v položke odmeny).
Celkové príjmy aj výdavky rozpočtu sú bez zmeny.
Starosta navrhol zobrať na vedomie aj rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 30. júna 2015, ktoré nebolo uvedené
v zápisnici zo septembra 2015: v rozpočte školy doplnené príjmy zo zberu papiera v sume 266 €, vo
výdavkoch o túto sumu navýšená položka údržba budov. V rozpočte obce navýšenie príjmov zo správnych
poplatkov a z bankových úrokov spolu o 250 €, vo výdavkoch o túto sumu navýšenie v položkách údržba
softvéru a všeobecný materiál (náhradné diely do kosačiek, materiál na opory k ružiam).
Uznesenie č. 9/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 14, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28 a č. 29 z roku 2015.
Starosta obce prítomných ďalej oboznámil s rozpočtovými opatreniami č. 1 až 7 z roku 2016:
(PRÍLOHY č. 6A - 6G)
č. 1 z 13.1.2016 - zostatok normatívu školy z roku 2015 vo výške 5 872 €, ktorý možno využiť na bežné
prevádzkové výdavky školy do 31.03.2016, ďalej v príjmoch prostriedky poukázané z Recyklačného fondu

vo výške 1 142 €, vo výdavkoch obce úprava v položke všeobecné služby - vývoz separovaného odpadu
z prostriedkov Recyklačného fondu,
č. 2 z 18.1.2016 - úprava nenormatívnych finančných prostriedkov - transfer žiakom ZŠ na lyžiarsky kurz
v sume 5 250 €,
č. 3 z 19.1.2016 - zvýšenie príjmov z poplatkov a platieb za predaj výrobkov - za súťažné podklady pri
verejnom obstarávaní a príjem z preplatku energií z roku 2015, spolu 591 € a vo výdavkoch ich použitie na
položkách nákup softvéru (300 €) a špeciálne služby (291 €),
č. 4 z 27.1.2016 - bežný transfer zo štátneho rozpočtu: matrika navýšenie príjmov o 61 €, register adries navýšenie o 37 €, vo výdavkoch navýšenie položky tarifné platy, údržba strojov a všeobecný materiál
a presun medzi položkami a podpoložkami v zmysle rozpisu dotácií,
č. 5 z 5.2.2016 - transfer zo štátneho rozpočtu na voľby do NR SR (navýšenie o 475 €) a vo výdavkových
položkách navýšenie a presun (poistné, stravovanie, odmeny a príspevky a iné),
č. 6 z 12.2.2016 - presun medzi položkami rozpočtu obce: z údržby verejného osvetlenia na vianočnú
výzdobu, z príspevku pri vítaní detí na sociálnu výpomoc,
č. 7 zo 17.2.2016 - úprava normatívu na žiakov ZŠ – zvýšenie príjmov o 14 429 €, vo výdavkoch školy
navýšenie v položkách a podpoložkách osobné príplatky a odmeny, odvody do poisťovní (spolu 9091 €)
a údržba a interiérové vybavenie (spolu 5338 €), dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
zvýšenie o 145 €.
Rozpočet po zmenách:
celkové príjmy 1 118 242 €, z toho bežný rozpočet 1 031 352 €, finančné operácie 86 890 €, (v nich prevod
z minulého roku 5 872 €, prevod z rezervného fondu 81018 €), celkové výdavky 1 118 242 €, z toho bežné
908 190 €, kapitálové výdavky 210 052 €.
Uznesenie č. 10/2016
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6. a č. 7 z roku 2016.

- posledným je rozpočtové opatrenie č. 8 vyplývajúce z výsledkov výberového konania na rekonštrukciu
kultúrneho strediska, kde bola vysúťažená cena o 56 875 € nižšia ako rozpočtovaná. Na základe toho sa
upravil bežný rozpočet obce: audit - zvýšenie o 1390 €, údržba miestnych komunikácií - zvýšenie o 6000 €,
a taktiež sa upravil kapitálový rozpočet: rekonštrukcia Podhájska ul. - zvýšenie o 50 485 €, rekonštrukcia
kultúrneho strediska - zníženie o 56 875 €.
Rozpočet po úprave: celkové príjmy 1 118 242 €, z toho bežný rozpočet 1 031 352 €, finančné operácie
86 890€, (v nich prevod z minulého roku 5 872 €, prevod z rezervného fondu 81 018 €), celkové výdavky
1 118 242 €, z toho bežné 914 580 €, kapitálové výdavky 203 662 €.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 11/2016
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 26. februára 2016.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce pokračoval v informovaní poslancov:
- 5. februára pokračovalo verejné obstarávanie na projekt Rekonštrukcia a zateplenie strechy kultúrneho
strediska a výmena výplní otvorov otváraním obálok s ponukami na tento projekt. 8 firiem si prevzalo
súťažné podklady, 6 z nich zaslalo ponuky. Bola vybraná ponuka s najnižšou cenou (142 176,91 €), ktorú
ponúkla spol. Hílek, s. r. o. Senica.
- vzhľadom k tomu, že bolo začaté stavebné konanie na I. etapu rekonštrukcie Podhájskej, je potrebné, aby
túto investičnú akciu schválilo OZ,
- keďže obec je účtovnou jednotkou, má povinnosť auditu účtovnej závierky, navrhol, aby audit vykonala spol.
Ekopraktik, s. r. o. Trnava.

Uznesenie č. 12/2016
OZ schvaľuje, aby bola uskutočnená investičná akcia Rekonštrukcia a zateplenie strechy kultúrneho
strediska a výmena výplní otvorov.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 13/2016
OZ schvaľuje, aby bola uskutočnená investičná akcia Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti miestnej
komunikácie Podhájska ulica – I. etapa.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 14/2016
OZ schvaľuje na vykonanie auditu za rok 2015 spoločnosť Ekopraktik, s. r. o. Trnava.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

- Najvyšší kontrolný úrad začal dňa 2. februára 2016 kontrolu zameranú na účinnosť verejných prostriedkov
vynaložených na komunálne služby, doklady, zápisnice z rokovaní OZ, rozpočty, zmeny rozpočtu, Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, Program odpadového hospodárstva, zmluvy s A.S.A., údržbu
ciest atď.
- majitelia baru Beethoven pp. Rogel a Dúbravec dali podanie na Okresnú prokuratúru v Trnave vo veci
zrušenia VZN č. 2/2016. Prokurátor JUDr. Kleiman poverený výkonom funkcie námestníka okresnej
prokurátorky podnet bez prijatia opatrení ako bezdôvodný odložil.
Starosta obce prečítal žiadosti adresované OcÚ:
- žiadosť Štefana Mikleho o jednorazovú dávku sociálnej pomoci,
(PRÍLOHA č. 8)
- žiadosť Simony Galgóciovej o úľavu na poplatku za odpad a na dani z nehnuteľností,
(PRÍLOHA č. 9A, 9B)
- žiadosť JUDr. Petra Juhása, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní diela do majetku obce –
IBV Potôčky III. - miestna komunikácia,
(PRÍLOHA č. 10)
- žiadosť Obecnej organizácie Slovenského červeného kríža o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 70 €,
(PRÍLOHA č.11)
- žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor Trnava - Základná organizácia
Dolná Krupá o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 70 €,
(PRÍLOHA č.12)
- žiadosť Daniela Sucháňa o prenájom obecného pozemku, parc. č. 404/1 vo výmere 658 m2,
(PRÍLOHA č. 13)
- žiadosť Daniela Garažiu o kúpu alebo prenájom obecného pozemku parc. č. 3887/22 vo výmere 36m2,
(PRÍLOHA č. 14)
- žiadosť Heleny Helmešovej o prešetrenie prijímania detí do materskej školy.
(PRÍLOHA č. 15)
Uznesenie č. 15/2016
OZ schvaľuje jednorazovú dávku sociálnej pomoci vo výške 50 € v zmysle žiadosti Štefana Mikleho.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 16/2016
OZ schvaľuje odpustenie poplatku za odpad v zmysle žiadosti Simony Galgóciovej.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 17/2016
OZ schvaľuje úľavu 23 € na dani z nehnuteľností v zmysle žiadosti Simony Galgóciovej.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 18/2016
OZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní diela do majetku obce – IBV Potôčky III. miestna komunikácia v zmysle žiadosti JUDr. Petra Juhása.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 19/2016
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 70 € v zmysle žiadosti Slovenského červeného kríža,
územný spolok Trnava pre Miestny spolok SČK Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 20/2016
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 70 € v zmysle žiadosti Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov - Oblastný výbor Trnava - Základná organizácia Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 21/2016
OZ schvaľuje prenájom obecného pozemku, parc. č. 404/1 vo výmere 658 m2 na 1 rok za 0,49 €/ m2.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 22/2016
OZ schvaľuje zámer prenechať majetok obce Dolná Krupá do nájmu formou priameho nájmu podľa § 9 ods.
9 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nasledovný majetok: pozemok, parc. č.
404/1 vo výmere 658 m2 . Doba nájmu 1 rok, minimálna cena 0,49 €/ m2.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0 /
Uznesenie č. 23/2016
OZ neschvaľuje kúpu ani prenájom obecného pozemku parc. č. 3887/22 v zmysle žiadosti Daniela Garažiu.
/za 6 - proti 0 - zdržala sa PhDr. Korchová/
- starosta obce k žiadosti o prešetrenie prijímania detí do materskej školy uviedol, že riaditeľka ZŠsMŠ
nepodpísala rozhodnutie o prijatí 2,5-ročného dieťaťa, pretože nebolo prijaté staršie dieťa.
- PhDr. Korchová ako zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ k žiadosti o prešetrenie prijímania detí do
materskej školy uviedla, že p. Helmešová sa bola osobne sťažovať u pani riaditeľky Mgr. Valjentovej. Ju
ako zástupkyňu riaditeľky pre MŠ neoslovila. Zápis detí do MŠ na šk. rok 2015/2016 sa nezverejňoval,

prijímalo sa podľa kritérií, kedy boli prednostne prijímané 3-ročné deti, zohľadňovala sa zamestnanosť
rodičov a dátum podania žiadosti. P. Helmešová podľa nej žiadosť o prijatie nepodala.
- Starosta obce navrhol sťažnosť vrátiť na doriešenie do ZŠsMŠ v tom zmysle, aby sa predišlo ďalším
sťažnostiam zo strany rodičov.
Starosta obce ďalej informoval o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ:
- 2 januára 2016 obec zorganizovala novoročné posedenie občanov pri poľovníckom guláši, účasť bola
vysoká, akciu spestrilo vystúpenie domácich kultúrnych súborov,
- 12. februára bolo vydané stavebné povolenie na investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti
miestnej komunikácie Podhájska ulica - I. etapa,
- na konci januára sa vyviezlo 5 kontajnerov z priestoru za mauzóleom,
- 22. februára bol upravený priestor pri autobusovej zastávke Horný mlyn,
- z dôvodu opotrebovania a poruchovosti bubnovej kosačky vo vlastníctve obce je potrebné zakúpiť novú.
Uznesenie č. 24/2016
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ.
Uznesenie č. 25/2016
OZ schvaľuje zakúpenie bubnovej kosačky.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 7:
- Mgr. Lehotová: výtlky na miestnej komunikácii Horný Chríb,
- starosta: v rozpočtovom opatrení č. 8 je schválených 6000 € na najnevyhnutnejšie opravy asfaltového
povrchu MK,
- K. Baránek: novoročná akcia bola vydarená, chýba zaznamenanie akcie na DVD. Mrzí ho, že ukážky
tradičných ľudových zvykov nepritiahnu aj generáciu 40-nikov a mladších,
- Ing. Totka: nefunkčné verejné osvetlenie pred domom č. 275 a č. 447, voda na Trnavskej ceste, prekrytie
kontajnerov pri zastávke autobusu na Námestí sv. Vendelína,
- starosta: oprava osvetlenia bola nahlásená cca pred týždňom, cesta je v správe TTSK, prekrytie kontajnerov
„zástenou“ by bolo problematické z hľadiska ich vyprázdňovania a taktiež zástena by bola ničená vandalmi
podobne ako vývesná tabuľa, ktorej výplň musela byť zhotovená z oceľového plechu .
- S. Lehota: orezať kríky pri vjazde do obce, kedy budú opravené zvodidlá na zákrute Potôčky, na ceste pri
reštaurácii 7 divov stojí voda,
- starosta: orezanie kríkov Správa TTSK uskutoční až po vyrezaní stromov, ktoré realizuje na viacerých
úsekoch ciest a musí byť ukončené do začiatku vegetačného obdobia t.j. 31.3., voda na MK pred
reštauráciou 7 divov na OZ už bola riešená, je to dôsledok prekrytia rigolu za účelom parkovania pred
reštauráciou 7 divov, čím sa zamedzil odtok vody z tohto úseku.
- K. Baránek: má informáciu, že Správa ciest TTSK predmetné zábradlie zhotoví až po realizácii verejného
obstarávania na túto zákazku a jej zaradení do harmonogramu prác, presný termín nie je stanovený.
- PhDr. Korchová: informovala o zákaze zdržiavať sa počas vyučovania na betónovej ploche medzi
pavilónmi v areáli školy, odôvodnený tým, že deti z materskej školy rušia vyučovanie.
- starosta a poslanci sa zhodli na tom, že je nevyhnuté vec riešiť kompromisom a podľa možností čo najviac
využívať aj detské ihrisko pri MŠ. Poslanci starostovi odporučili, aby vzniknutú situáciu zvolaním
osobného stretnutia s dotknutými osobami. O výsledkoch bude informovať na najbližšom rokovaní OZ.
- Mgr. Petráš: prepadnutý vyrezaný pás cesty na MK Školská ul. pri výjazde na Hlavnú ulicu, množstvo
neočíslovaných domov, napr. na úseku Hlavná ulica 526-552, od 15.12.2015 sa zmenila webová stránka
obce, prešlo sa na redakčný systém a obsahuje viacero noviniek, spol. Vypra po niekoľkých rokoch znovu
inzerovala ponuku bývania v bytovom dome v našej obci, prišla odpoveď zo Štátnych lesov SR na náš
podnet?
- starosta obce: poškodený úsek MK bude taktiež opravený v rámci už vyššie uvedených opráv, Vypra, s. r. o.
informovala, že budú v tomto roku pokračovať vo výstavbe bytového domu,
Štátne lesy SR zaslali 2 stanoviská . V stanovisku, ktoré došlo obci 7.1.2016 Lesy SR, odštepný závod
Smolenice navrhujú na posúdenie stavu lesa po vykonaní lesopestebných činností na mieste ťažby
stretnutie. V stanovisku, ktoré došlo obci 18.1.2016, Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, konštatujú, že
neporušili žiadne právne predpisy pri vykonávaní ťažby a pokiaľ budú dotknuté porasty zaradené do
hospodárskych lesov, budú vykonávať aj obnovu porastov. Zároveň oznamujú, že obec môže požiadať
o vyhlásenie daných porastov za lesy osobitného určenia v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 Z. z. formou
návrhu, v ktorom bude aj dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie
vlastníckych práv v dôsledku osobitného režimu hospodárenia.

- Eliáš Poláček: poukázal na zlepšenie situácie ohľadom dodržiavania otváracích hodín v bare Beethoven,
napriek tomu požiadal o opätovné upozornenie vlastníkov.
Uznesenie č. 26/2016
OZ odporúča OcÚ formou oznamu v miestnom rozhlase informovať vlastníkov rodinných domov
o povinnosti označiť ho orientačným a súpisným číslom.
/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 /za 7 - proti 0 - zdržal sa – 0/ schválili.
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia:

Klement Baránek ...............................
Stanislav Lehota

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

Dolná Krupá, 5. marec 2016

spracoval a zapísal Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

