ZÁPISNICA
zo 22. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 29. mája 2018 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 1. štvrťrok 2018
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
5. Prerokovanie záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2017 s hodnotiacou správou
6. Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017
7. Schvaľovanie návrhu VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu Obce
Dolná Krupá.
8. Úprava rozpočtu
9. Žiadosť o prenájom pozemku
10. Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
prítomní: Mgr. Juraj Anetta, Mgr. Marek Dekan, Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová,
Stanislav Lehota (prišiel o 21.24), Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš (prišiel o 19.00),
Ing. Marek Totka
neprítomní: Klement Baránek - ospravedlnený
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Horvátha a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 22/2018
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
Starosta obce za neprítomného zástupca starostu informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho
rokovania OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. marca 2018.
Uzn. č. 9/2018: k vlastníckym pomerom na Podhájskej ulici z dôvodu presunu pozemkov, ktoré sú
v Územnom pláne zaradené ako plochy občianskej vybavenosti sa vyjadrí bližšie v priebehu rokovania.
Uzn. č. 17/2018: starosta oslovil SD Jednota Trnava, aby upravilo odstavnú plochu na bicykle, plocha
je na vybetónovanom mieste,
Uzn. č. 18/2018: OZ starosta oslovil p. Gašparíka vo veci úpravy plochy pred predajňou Centrum Dolná
Krupá. Majiteľ sa vyjadril, že vo výhľade dvoch rokov má v pláne zrekonštruovať okrem zmienenej
plochy aj samotnú predajňu potravín.
Uzn. č. 20/2018: vo veci vyhlasovania oznamov v miestnom rozhlase zo záznamu, by celkové náklady
predstavovali asi 3 000 €.
Uzn. č. 21/2018: vlastníkom rozpadávajúceho sa rodinného domu na Hlavnej ulici č. 146/52 zaslala
obec výzvu, aby si vybavili búracie povolenie alebo dali nehnuteľnosť do takého stavu, aby
neohrozovala chodcov.
Uznesenie č. 23/2018
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla Správu z kontroly za
1. štvrťrok 2018.
(PRÍLOHA č. 1)

Správa obsahuje:
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 1. štvrťrok 2018,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 1. štvrťrok 2018.
Uznesenie č. 24/2018
OZ berie na vedomie Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 3 za 1. štvrťrok 2018.
k b o d u 4:
Starosta obce vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko
k Záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2017.
(PRÍLOHA č. 2)
Hlavný kontrolór obce vypracúva a predkladá podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov podľa stanoviska k návrhu záverečného účtu obce pred
jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Návrh bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Stanovisko má nasledujúce časti: A) Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu obce, B) Spracovanie záverečného účtu obce, C) Záver.
Záverečný účet obce s hodnotiacou správou dostali všetci poslanci na preštudovanie v časovom
predstihu pred rokovaním OZ. Okrem toho vychádzali zo stanoviska hlavnej kontrolórky obce.
V zmysle § 16 ods. 10 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporučila hlavná kontrolórka obce uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2017 s výrokom: celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie č. 25/2018
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá
za rok 2017.
k b o d u 5:
Poslanci prerokovali záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2017 s hodnotiacou správou. Obec ho
zostavila podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (PRÍLOHA č. 3)
Rozpočet v €
Príjmy celkom, z toho
- Obec
- ZŠ s MŠ
z toho
bežný rozpočet-obec
bežný rozpočet ZŠsMŠ
kapitálový rozpočet
finančné operácie
výdavky celkom, z toho
- obec
- ZŠ s MŠ
z toho
bežný rozpočet-obec
bežný rozpočet ZŠsMŠ
kapitálový rozpočet-obec
kapitálový rozpočet ZŠ sMŠ
finančné operácie
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok z finančných operácií
Výsledok rozpočtového
hospodárenia

schválený
1 149 482
1 137 597
11 885

upravený
skutočné plnenie
1 390 252
1 375 720,80
1 373 138
1 358 606,75
17 114
17 114,05

%
98,95
98,94
100,00

1 032 779
11 885
0
104 818
1 149 482
585 090
564 392

1 190 630
17 114
2 616
179 892
1 365 108
749 224
615 884

1 190 351,83
17114,05
2 621,00
165 633,92
1 285 584,00
675 736,99
609 487,01

99,98
100,00
100,00
92,07
94,17
90,19
99,02

444 693
564 392
140 397
0
0
35 579
- 140 397
104 818
0

567 246
615 884
181 978
0
0
24 614
- 179 362
179 892
25 144

510 008,03
609 847,01
165 728,96
0
0
87 610,84
-163 107,96
165 633,92
90 136,8

89,91
99,02
91,07
0
0
355,94
90,94
92,07
358,48

Uznesenie č. 26/2018
OZ schvaľuje záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
s hodnotiacou správou s výrokom: súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 27/2018
OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za r. 2017 v sume
86 171,80 eura.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 28/2018
OZ potvrdzuje použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného
rozpočtu za r. 2017 v sume 83 645,84 € a z prebytku v rámci finančných operácií (z rezervného fondu)
v sume 79 462,12 €.
Uznesenie č. 29/2018
OZ berie použitie zostatku účelovo určených bežných a kapitálových príjmov z roku 2017 na
financovanie výdavkov v roku 2018: bežných v sume 2 609 € a kapitálových v sume 1 356 €.
k b o d u 6:
Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2017 dostali poslanci k dispozícii. Predmetom inventarizácie bol: neobežný
majetok/ obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku,
opravné položky/ poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný, dlhodobý nehmotný, opravné položky/
obežný majetok/ vlastné imanie/ záväzky/ operatívna evidencia/ škodové protokoly/ platová inventúra
zamestnancov.
(PRÍLOHA č. 4)
Starosta obce vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby prečítala správu k inventarizácii
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 30/2018
OZ berie na vedomie Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 2 - inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
Uznesenie č. 31/2018
OZ schvaľuje Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce informoval, že boli spracované zmeny Územného plánu obce Dolná Krupá, ktoré
schválilo OZ na svojom rokovaní dňa 22. februára 2014 ako uzn. č. 05/2014. V nadväznosti na to je
potrebné schváliť Všeobecne záväzné nariadenie, ktorého predmetom sú uvedené zmeny ÚP. Starosta
dal o VZN hlasovať.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá po prerokovaní :
1.
Berie na vedomie
a)
správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu
obce Dolná Krupá
(PRÍLOHA č. 7)
b)
stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá
c)
výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá
Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona,
zo dňa 28.05.2018 č. j. OU-TT-OVBP1-2018/019253/Há
2.
Schvaľuje
a)
Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá,
b)
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov
04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá (príloha č. 2)

c)
3.
a)
b)

c)

d)

VZN č.3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 04/2017 Územného
plánu obce Dolná Krupá
Ukladá
zabezpečiť zverejnenie VZN č. 3/2018 a Záväznej časti Zmien a doplnkov 04/2017
Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 04/2017
označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 04/2017 Územného
plánu obce Dolná Krupá schvaľovacou doložkou
Termín: do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 04/2017
vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 04/2017 územného plánu Registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín: do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 04/2017
zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá v obci, na
Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a
na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave)
Termín: do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 04/2017
/za 5: Anetta, Dekan, Horváth Lehotová, Petráš - proti: 0 - zdržal sa 2: Totka, Korchová/

Starosta obce ďalej na základe uznesenia č. 9/2018 v súvislosti s možnými zmenami územného plánu
oboznámil prítomných s aktuálnym stavom vlastníckych pomerov pri pozemkoch na Podhájskej ulici,
ktoré zisťoval zástupca starostu. Boli vytipované pozemky, pri ktorých prevažujú nezistení vlastníci,
resp. kde je väčšinovým vlastníkom štát, prípadne, kde je vylúčená IBV (50 m ochranné pásmo
cintorína). Tieto budú navrhnuté spracovateľovi územného plánu ako nová plocha občianskej
vybavenosti resp. cesta a prerokované na najbližšom rokovaní OZ.
Uznesenie č. 33/2018
OZ berie na vedomie informáciou o aktuálnom stave vlastníckych pomerov pri pozemkoch na
Podhájskej ulici.
Uznesenie č. 34/2018
OZ odporúča starostovi obce oboznámiť s návrhmi na novú plochu občianskej vybavenosti a cestu –
Podhájska ulica spracovateľa územného plánu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič požiadal Ing. Kozákovú, aby oboznámila prítomných
s rozpočtovými opatreniami č. 10 až č. 15 z roku 2018.
(PRÍLOHY č. 7A až 7F)
- rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 14.03.2018 – Príjmy: zvýšenie v položke pokuty o 1000 €,
výdavky: zvýšenie v položke knihy, časopisy, učebnice o 500 € na publikáciu Trnavsko z vtáčej
perspektívy, údržba kamerového systému 300 € a navýšenie na zakúpenie ďalšej kamery o 200 €,
- rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 19.03.2018 – zmena rozpočtovania výdavkov z príjmov za
potraviny v školskej jedálni: výdavková položka nebude na výdavkovom účte školy, ale na účte
školskej jedálne a nebude rozdelený na predškolskú výchovu a na 1. a 2. stupeň ZŠ, ale len jedna
všeobecná položka (Potraviny),
- rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 27.03.2018 – presuny vo výdavkových položkách: znížený
výdavok na plánovaný turnaj žiakov vo futbale o 200 €; zvýšenie na materiál OŠK o 200 €, znížený
výdavok na údržbu detského ihriska o 50 € a doplnený výdavok na revíziu detského ihriska 150 €.
- rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 18.04.2018 – presuny vo výdavkových položkách: znížený
výdavok na nákup kníh do obecnej knižnice o15 €, zvýšenie nákup tlačív o 15 €, zníženie na nákup
materiálu na čistenie chotára o113 € a zvýšenie občerstvenie Deň Zeme o 113 €.
- rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 24.04.2018 – príjem: zvýšenie dotácie na prenesené kompetencie
na úseku stavebnej činnosti o 381 € a zvýšenie dotácie na od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o
1 000 € . Vo výdavkoch zvýšenie príspevku pre Spoločný obecný úrad Malženice – stavebná činnosť
o 381 € a zvýšenie položky na nákup pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok a zariadení
pre DHZ o 1 000 €.
Uznesenie č. 35/2018
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 10/14.03.2018, č. 11/19.03.2018, č. 12/27.03.2018,
č. 13/18.04.2018 a č. 14/24.04.2018. Po týchto úpravách je rozpočet príjmov 1 295 747 € (z toho bežné

príjmy 1 195 778 €, príjmy z finančných operácií 99 969 €) a rozpočet výdavkov 1 295 747 € (z toho
bežné výdavky 1 131 591 €, kapitálové výdavky 164 156 €).
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič s Ing. Kozákovou oboznámili prítomných s návrhom rozpočtového
opatrenia č. 15/2018 zo dňa 29. mája 2018:
- v bežných príjmoch obce - zvýšenie z pokút za porušenie stavebného zákona o 7 000 € a z trov
konania o 80 €. Vo finančných príjmových operáciách rozpočtovaný zvýšený prevod z rezervného
fondu o 65 372 €.
- v bežných výdavkoch obce - doplnené spolufinancovanie kompostéry 3 075 €, doplnené výdavky
a odmenu na dohodu a odvody poistného - verejné obstarávanie investičných akcií a opráv, tuje
multifunkčné ihrisko, doplnené financovanie sociálnych služieb, zníženie: zrušený Valaškársky
festival (2 000 €). V kapitálových výdavkoch zvýšenie - rekonštrukcia MK Hoštáky a dažďová
kanalizácia, doplnené spolufinancovanie rekonštrukcie kabín OŠK, obstaranie zmeny územného
plánu - novostavba rodinného domu Kormúth.
- v bežných výdavkoch školy podala riaditeľka ZŠsMŠ návrh na úpravu rozpočtu v rámci
originálnych kompetencií spolu zvýšenie v sume 12 100 €, v ktorom bolo okrem iného zahrnuté 6%
zvýšenie platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2018:
- materská škola zvýšenie o 7 580 € (tarifné platy o 1 866 €, príplatky o 668 €, odmeny o 1 800 €
a odvody poistného o 1 885 €, doplnené stravovanie formou stravných lístkov 280 €, provízia 20 €,
odchodné 1 061 €, vodné, stočné o 700 €),
- školský klub detí o 1070 € (tarifné platy o 312 €, odmeny o 200 €, poistné o 178 €, vodné stočné
o 380 €),
- školská jedáleň - odmeny o 1000 €, poistné o 350 €, vodné, stočné o 800 €.
Obec ako zriaďovateľ školy tento návrh školy upravila tak, aby časť z celkovej sumy 12 100 € v sume
1 480 € bola financovaná 800 € z dotácie na predškolákov (usmernenie Ministerstva školstva pri použití
tejto dotácie uvádza ako bod 1) použitie na osobný príplatok alebo odmenu pedagogických
zamestnancov), v ŠK 380 € z vybraných príjmov a v ŠJ 300 € z réžie a zostatok 10 620 € navýšený
z rozpočtu obce.
- Starosta obce: ako prišlo k navýšeniu vodného a stočného spolu o 1880 €? Kontrolovali ste stav
vodomeru odvtedy ako prišla vysoká faktúra za 1.štvrťrok? Prečo ste skôr neinformovali o tejto
skutočnosti zriaďovateľa, ale až teraz pri úprave rozpočtu?
- PaedDr. Ladvenicová - riaditeľka ZŠsMŠ: kontrolujeme odber plynu, vysoký odber vody sme zistili
pri vyúčtovaní z faktúry za 1. štvrťrok, skontrolovali sme sociálne zariadenia a vodovodné batérie,
poškodené sme dali opraviť.
- Starosta obce: je otázne, či taká vysoká spotreba vody môže byť z kvapkajúcich kohútikov, resp.
pretekajúcich soc. zariadení. Ako riaditeľka školy ste podpísali zodpovednosť za zverený majetok,
preto je potrebné minimálne raz za mesiac okrem iného kontrolovať aj stav vodomeru. Neboli
urobené žiadne opatrenia v mesiaci apríl a máj, aby nepretrvával uvedený stav. Okamžite je potrebné
zistiť príčinu nadmerného odberu vody a túto odstrániť.
- PhDr. Korchová: návrh zahŕňa odmeny zamestnancom MŠ garantované do konca kalendárneho roka,
nechápe, prečo bol návrh zoškrtaný,
- Ing. Kozáková: obec ako zriaďovateľ školy tento návrh školy upravila tak, aby časť z celkovej sumy
12 100 € v sume 1 480 € bola financovaná: 800 € z dotácie na predškolákov (usmernenie ministerstva
školstva pri použití tejto dotácie uvádza ako bod jedna použitie na osobný príplatok alebo odmenu
pedagogických zamestnancov), v ŠK 380 € z vybraných príjmov a v ŠJ 300 € z réžie a zostatok 10
620 € navýšený z rozpočtu obce, teda návrh na odmeny nebol zoškrtaný.
- Ing. Vadovičová: ako kontrolórka obce zodpovedá za hospodárne vynakladanie s prostriedkami
obce.
- PhDr. Korchová: položka opatrovateľská služba 3 802 €, na to sú peniaze?
- Starosta obce: Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny upozornilo samosprávy, že 30. apríla 2018 končí národný projekt podpory
poskytovania opatrovateľskej starostlivosti. Keďže opatrovateľské služby patria do kompetencií
samospráv, musia zodpovedať za ich krytie z vlastných zdrojov, aspoň do doby, kým Implementačná
agentúra Min. práce SV a rodiny pripraví novú schému podpory z projektov EÚ podporujúcich
opatrovateľské služby. S tým súvisí aj nastavenie komunitných plánov. Na obecný úrad boli v tejto

súvislosti doručené 3 žiadosti, dve o poskytnutie opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom
Sýkorka, n. o., (jedna na osem hodín a jedna na štyri hodiny v závislosti od stupňa sociálnej
odkázanosti žiadateliek) a jedna žiadosť o pobyt v dennom stacionári Náš dom, n. o. Žiadatelia
zdokladovali svoje príjmy. Z ich posúdenia vyplynulo, že po plnej úhrade žiadaných sociálnych
služieb by im nezostalo na krytie potrieb ani životné minimum, dokonca by sa ocitli značne pod ním.
Preto bola do návrhu rozpočtového opatrenia zapracovaná príslušná položka. Žiadosti budú
prerokované v bode 10.
- Mgr. Marek Horváth upresnil sumu na tuje plánované vysadiť okolo viacúčelového ihriska,
- Mgr. Marek Dekan vzniesol požiadavku zapracovať do rozpočtového opatrenia sumu 250 € na
dokúpenie piesku na ihrisko plážového volejbalu. Piesok, ktorý zakúpila obec minulý rok,
nepostačuje.
Starosta dal hlasovať najprv o návrhu úpravy rozpočtu školy tak, ako ho predložila škola. Poslanci ho
schválili, preto k hlasovaniu o návrhu, ktorý predložil zriaďovateľ nedošlo.
Uznesenie č. 36/2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 15 zo dňa 29.5.2018
s odsúhlasenými úpravami: bežné transfery/opatrovateľská služba miesto 3 802 € schválených 2 040 €,
dokúpenie piesku na ihrisko plážového volejbalu 250 €, tuje okolo multifunkčného ihriska 220 €,
zvýšenie rozpočtu školy o 12 100 €.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa Petráš/
Stav rozpočtu obce po rozpočtových opatreniach č.10 až 15/2018 je:
Upravený rozpočet na rok 2018 v €
Príjmy(P)
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 368 063
bežný so školstvom
1 203 008
Kapitálový
0
finančné operácie spolu, z toho:
165 055
-z min. rokov
3 965
-z rezervného fondu
161 090
-z úveru
0
Rozpočet obce: P= 1 325 473
V = 712 885
Rozpočet školy: P = 42 590
V = 655 178

Výdavky(V) výsledok hosp.
1 368 063
0
1 151 787
51 221
216 276
-216 276
0
165 055
0
3 965
0
161 090
0
0

k b o d u 9:
Starosta obce prečítal žiadosť DARAPOL, s. r. o. Čadca o prenájom časti pozemku na umiestnenie
samoobslužného pultu na predaj sviečok.
(PRÍLOHY č. 7 G)
Poslanci sa so starostom zhodli, že najvhodnejším miestom bude nový cintorín, hneď za oplotením.
Uznesenie č. 37/2018
OZ schvaľuje prenájom časti pozemku na novom cintoríne na umiestnenie samoobslužného pultu na
predaj sviečok za 1€/rok.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 10:
Starosta prečítal žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb:
a) žiadosť Štefánie Hlatkej o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby od poskytovateľa
Sýkorka n.o.,
(PRÍLOHA č. 8A)
b) žiadosť Agneši Mihalovičovej o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby od
poskytovateľa Sýkorka n.o.,
(PRÍLOHA č. 8B)
c) žiadosť Erika Bajaníka na zabezpečenie poskytovania služby denného stacionára NÁŠ DOM
n.o.
(PRÍLOHA č. 8C)
- Anetta: najskôr treba preveriť, či nie je žiadna iná možnosť na financovanie opatrovateľky;
v spoločnej domácnosti dané osoby nežijú sami a treba posudzovať aj toto hľadisko; podľa neho nie
je správne, aby obec platila opatrovateľku osobe, s ktorou žijú v domácnosti blízke osoby a tieto sa
dokážu o ňu postarať, dokonca tieto osoby sú zamestnané a teda majú príjem, nejedná sa

o nezamestnané osoby alebo osoby v hmotnej núdzi; je veľa takýchto ľudí v obci a vždy si to rieši
rodina.
Ing. Kozáková: v súčasnej dobe sú v obci iba 2 osoby požadujúce opatrovateľskú službu a bolo
preverené, že žiadna iná možnosť na financovanie nie je. Dávam k nahliadnutiu list ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera z 2.3.2018, v ktorom je uvedené, že opatrovateľská služba je
zaradená v originálnych kompetenciách obce a občania majú právo obec o ňu požiadať. Kto sa
posudzuje na účely platenia úhrady za sociálnu službu je uvedené v zákone č.448/2008 v zn.
neskorších predpisov, § 72, ods. 8-13.
Vzhľadom na možnosti rozpočtu sa po dlhej diskusii väčšina poslancov zhodla, že požadované
sociálne služby obec neschváli, žiadateľom bude však poskytnutý príspevok na požadované sociálne
služby ako sociálna výpomoc po dobu piatich mesiacov pri opatrovateľskej službe a na sedem
mesiacov pri dennom stacionári. O výške tohto príspevku na jednu hodinu poskytovanej sociálnej
služby dal starosta jednotlivo hlasovať. Odsúhlasená výška príspevkov bola po prepočte zapracovaná
do návrhu rozpočtového opatrenia č. 15/2018
Uznesenie č. 38/2018
OZ schvaľuje príspevok na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre Štefániu Hlatkú vo
výške 0,90 € na hodinu služby.
/za 6 - proti 0 - zdržali sa 2: Anetta, Totka/
Uznesenie č. 39/2018
OZ schvaľuje príspevok na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre Agnešu
Mihalovičovú vo výške 1,95 € na hodinu.
/za 6 - proti 0 - zdržali sa 2: Anetta, Totka/
Uznesenie č. 40/2018
OZ schvaľuje príspevok finančný príspevok pre Erika Bajaníka na prevádzku denného stacionára vo
výške 0,47 € na hodinu pobytu.
/za 6 - proti 0 - zdržali sa 2: Anetta, Totka/
k b o d u 1 1:
Starosta obce informoval poslancov o aktivitách obecného úradu od posledného rokovania OZ:
- 17. marec - uvítanie detí do života,
- 20. marca bola na Ministerstvo financií zaslaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na zberný dvor v sume 175 232,53 €,
- 21.-26. marca boli pri autobusovej zastávke Horný mlyn umiestnené 3 kontajnery na haluzovinu
a drevnú hmotu s objemom 40 m3. Celkovo bolo vyvezených cca 12 ton.
- 24. marca sa za spoluúčasti obce konal turnaj v stolnom tenise,
- V 14. týždni sa uskutočnil vývoz 5 m3 kontajnerov na veľkoobjemový odpad v počte 12 kusov, ďalšie
4 kusy naplnili členovia PZ Tri háje a dobrovoľníci 14. apríla pri čistení chotára,
- 11. apríla bolo premaľované vodorovné značenie na šiestich prechodoch pre chodcov.
- 18. apríla nadobudlo účinnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby Dažďovej kanalizácie pri
Apimede,
- 18. apríla sa uskutočnilo orezanie líp v areáli školy a zaistenie pukliny v kmeni jednej z troch líp
lanom,
- 20. apríla bol pri predajni na Nám. Sv. Vendelína pre cestujúcich autobusom nainštalovaný stojan na
bicykle,
- 2. mája bolo vydané stavebné povolenie na Dažďovú kanalizáciu pri Apimede, právoplatnosť
nadobudne 4. júna 2018, realizácia 5. až 31. júla.
- 3. mája predseda Malokarpatského združenia jednotlivým členom oznámil, že žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na kompostéry bola odsúhlasená a združeniu bola pridelená dotácia vo výške
170 000 € (žiadané bolo o 178 000 €), pre Dolnú Krupú 58 420 €, čo predstavuje 412 kompostérov.
- 7. mája bola na Ministerstvo vnútra SR zaslaná na podpis zmluva o pridelení dotácie 30 000 eur na
opravu strechy hasičskej zbrojnice,
- dotácie z mimorozpočtových zdrojov za posledný polrok predstavujú takmer 160 000 €, dotácia
v rámci zaregistrovanej MASK – 70 000 €, kompostéry - 58 420, hasičská zbrojnica – 30 000 €,
- 13. mája sa v kultúrnom stredisku uskutočnil program ku Dňu matiek, poďakoval všetkým, ktorá sa
zapojili do programu,
- 14. mája boli na Dome smútku nainštalované rolety,

- 16. mája bola na Slovenský futbalový zväz zaslaná podpísaná zmluva o spolupráci a financovaní
rekonštrukcie kabín OŠK,
- 17. mája bola vyhotovená projektová dokumentácia k rekonštrukcii MK na ulici Hoštáky a časti MK
na nadväzujúcej časti Podhájskej ulici.
- 19. mája sa uskutočnil Lestival, na ktorom sa finančne podieľala aj obce, poďakoval všetkým, ktorí
k úspešnej akcii prispeli.
- Ohľadom skládky plastov na Parkovej ulici Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného
úradu v Trnave podal na majiteľku trestné oznámenie, následne na to bola skládka majiteľkou
zlikvidovaná.
Uznesenie č. 41/2018
OZ berie na vedomie informáciu o činnosti OcÚ od posledného rokovania OZ.
Starosta ďalej prečítal žiadosti adresované obecnému úradu:
a) Ľudmila Porubská o príspevok na plat a odvody asistenta učiteľa pre syna Lukáša Porubského na
obdobie september-december 2018 v sume odhadom 1500 € (druhú polovicu bude financovať Obec
Horná Krupá).
(PRÍLOHA č. 9)
- Starosta upozornil, že financovanie mzdových náležitostí asistenta učiteľa pre žiakov základnej
školy, čiže na úseku prenesených kompetencií je hradené zo štátneho rozpočtu na základe žiadosti
školy, ktorú predkladá odboru školstva okresného úradu. Mali tak urobiť už v septembri 2017. Obec
tak bude financovať to, čo zo zákona financuje štát.
- riaditeľka ZŠsMŠ: vtedy ešte nebolo zrejmé, či bude žiak asistenta potrebovať.
b) Ing. Daniel Chynoranský o predĺženie užívania verejného priestranstva na parkovanie na ďalšie tri
roky.
(PRÍLOHA č. 10)
c) Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – ZO Dolná Krupá o zmenu účelu použitia dotácie
na rok 2018 – pôvodný účel bol: úhrada dopravy holubov na východiskové miesta súťažných letov,
nový účel: nákup farby a náterových hmôt použitých na údržbu miestnosti, v ktorej sa členovia
stretávajú, zakúpenie koberca do tejto miestnosti a zakúpenie krúžkov pre holubov .
(PRÍLOHA č. 11)
d) Dobrovoľný hasičský zbor –žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom Hasičskej zbrojnice
a Hasičskej techniky na ďalšie 3 roky.
(PRÍLOHA č. 12)
Uznesenie č. 42/2018
OZ schvaľuje príspevok 1 500 € na plat a odvody poistného asistenta učiteľa v zmysle žiadosti Ľudmily
Porubskej a vypracovanie rozpočtového opatrenia č.16/2018, ktorým o túto sumu upraví rozpočet obce
a školy.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 43/2018
OZ schvaľuje predĺženie užívania verejného priestranstvo výmere na parkovanie na ďalšie tri roky do
3.6.2021 v zmysle žiadosti Ing. Daniela Chynoranského.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 44/2018
OZ schvaľuje zmenu účelu použitia dotácie na rok 2018 v zmysle žiadosti ZO Slovenského zväzu
chovateľov poštových holubov v Dolnej Krupej na nákup farby a náterových hmôt použitých na údržbu
miestnosti, v ktorej sa členovia stretávajú, zakúpenie koberca do tejto miestnosti a zakúpenie krúžkov
pre holubov .
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 45/2018
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom Hasičskej zbrojnice a Hasičskej techniky na
ďalšie tri roky do 1.6.2021 v zmysle žiadosti DHZ .
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta ďalej predniesol návrh nájomnej zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom Krupá a Obcou
Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 13)
- Mgr. Anetta upozornil, že v navrhovanom texte je citované neplatné znenie zákona o ochrane
osobných údajov,

- Starosta informoval o potrebe vypracovať návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolná
Krupá na roky 2018-2023. Návrh na svojom zasadnutí najprv prerokuje Komisia finančná, sociálna,
obchodu a služieb. Návrh bude zaslaný všetkým poslancom, aby mali možnosť oboznámiť sa s ním
a vzniesť prípadné pripomienky a návrhy.
Uznesenie č. 46/2018
OZ berie na vedomie prípravu návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolná Krupá na
roky 2018-2023.
Uznesenie č. 47/2018
OZ schvaľuje návrh nájomnej zmluvy o prenájme pozemkov medzi Poľnohospodárskym družstvom
Krupá a Obcou Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 12:
Starosta udelil slovo prítomným občanom:
- Ondrej Bohunický: na obchvate Trnavy podľa neho by mal byť výjazd na Dolnú Krupú označený
skôr.
- starosta: pred budovaním obchvatu Trnavy bola schválená príslušnými orgánmi projektová
dokumentácia trvalého dopravného značenia, podľa ktorej boli dopravné značky osadené, uviedol,
že zistí, či bude možná požadovaná zmena,
- Tomáš Baránek: predniesol požiadavku DHZ opraviť nefunkčné hydranty a vybudovať v obci 4
nadzemné hydranty na miestach uvedených v žiadosti.
(PRÍLOHA č. 14)
- Ing. Andrea Myjavcová: retardéry na Podhájskej ulici, aká je situácia so zberným dvorom? Či obec
nemá kapacity na vypracovávanie projektov svojimi zamestnancami? Ako využíva fax, keď platí za
neho 15 € mesačne.
- Starosta: 20. marca bola zaslaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zberný
dvor v sume 175 232,53 € (v poradí už tretia žiadosť na príspevok na zberný dvor), faxové číslo slúži
na osobitné napojenie bezpečnostného systému budovy OcÚ. Obec nemá absolútne žiadne kapacity
na vypracovávanie projektov svojimi zamestnancami, v roku 2009 som doma po večeroch žiadosť
o príspevok na projekt vybudovania zberného dvora osobne vypracoval, bohužiaľ žiadosť nebola
schválená. Dopravný inšpektorát povoľuje iba stavané retardéry, výnimočne povolil na Ul. Parková
dva retardéry z plastu (jeden celý a druhý z polovice boli odcudzené a časť znova zakúpená)
vzhľadom na to, že je tam iba jeden rodinný dom, ktorého obyvateľ žiadal retardéry osadiť a teda
hluk spôsobený pri prejazde nebude obťažovať ostatných občanov.
Uznesenie č. 48/2018
OZ odporúča starostovi obce preveriť na Dopravnom inšpektoráte v Trnave značenie na obchvate výjazd Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
Uznesenie č. 49/2018
OZ odporúča starostovi obce osloviť Tavos, a. s. aby opravil požadované hydranty a vybudoval štyri
nadzemné hydranty.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
Uznesenie č. 50/2018
OZ odporúča starostovi obce osloviť Dopravný inšpektorát v Trnave vo veci osadenia dvoch retardérov
na Podhájskej ulici.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
Uznesenie č. 51/2018
OZ schvaľuje Tomáša Baránka za nového veliteľa dobrovoľného hasičského zboru Obce Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/

- Mgr. Lehotová: poďakovala organizátorom Lestivalu,
- Mgr. Anetta: stromy na Ul. Hoštáky zasahujú do elektrického vedenia, P. Ryška požaduje vyrezať
agáty na pozemku jeho suseda. Či sa môže sobášiť aj mimo freskovej sály kaštieľa, pretože jemu to
povolené nebolo. Má ponuku investora na prevádzkovanie domova dôchodcov v našej obci – má
obec pozemok? Ako dopadli prieskumy na ropu?

- starosta: prevádzkovateľ - ZSE prisľúbil orezanie stromov, agáty sú v dostatočnej vzdialenosti od
súkromného pozemku a nie je dôvod ich orezávať resp. vyrezať, na sobášenie je určená fresková
sála, sobášiť je povolené v nej, nie vonku, o výsledkoch prieskumov spoločnosť, ktorá ich realizovala
nie je povinná obec informovať a ani tak neurobila. Obec v súčasnej dobe vhodný pozemok na
výstavbu domova dôchodcov nemá.
- Mgr. Dekan: orezať prerastené ihličnaté stromy v obci, ako to je so zametaním ulíc?
- Ing. Totka: opraviť výtlky na MK, pozametať štrk,
- starosta: výtlky sa opravia spolu s opravou MK na ul. Školská, časť štrku na MK bola pozametaná,
zvyšná časť bude v mesiaci júni. Ihličnaté stromy bude vhodné orezať až potom ako ich upravia
ZSE a ukončí sa hniezdenie vtákov.
- S. Lehota: divadelní ochotníci odohrali 4 predstavenia,
- Mgr. Horváth: informoval o akcii pre deti 2. júna v kaštieľskom parku, ako je riešené prevádzkovanie
čističky odpadových vôd a vodovodu na Potôčkoch?
- starosta: prevádzka splaškovej kanalizácie je povolená kolaudačným rozhodnutím na skúšobné
obdobie jedného roka, rovnako ako vodovod ho bude prevádzkovať investor Potôčky SK, s. r. o resp.
spoločnosti s ktorými má uzatvorené zmluvy o prevádzke.
Mgr. Petráš: OZ Korompa osadilo novú náučnú tabuľu pri kostole, informoval o projekte obnovy
kaštieľa, ktorého predstavenia sa zúčastnil.
Uznesenie č. 52/2018
OZ odporúča Obecnému úradu do konca roku 2018 orezať ihličnaté stromy.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
Uznesenie č. 53/2018
OZ odporúča Obecnému úradu zabezpečiť pozametanie ulíc.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
k b o d u 1 3:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca
starostu predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním schválili.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
k b o d u 1 4:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Marek Horváth ..........................................
Ing. Marek Totka .........................................
Dolná Krupá 7.6.2018
spracoval a zapísal:

Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

