ZÁPISNICA

z 17. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 30. júna 2017 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 7. 2017
do 31. 12. 2017
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2016
5. Prerokovanie záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2016 s hodnotiacou správou
6. Úprava rozpočtu obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
poslanci, ktorí sa ospravedlnili: Mgr. Juraj Anetta - prišiel o 19.20, Mgr. Marek Dekan, Ing. Marek Totka
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil poslancov Klementa Baránka a Stanislava
Lehotu.
Uznesenie č. 62/2017
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 6 - 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 1. júna 2017.
- uznesenie č. 59/2017: obecný úrad poslancom posiela pozvánky s programom rokovania OZ
elektronickou poštou, rovnakou formou budú poslanci dostávať informácie o výzvach týkajúcich sa
obecnej samosprávy,
- uznesenie č. 60/2017: vo veci preloženia dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť na 30 km za hodinu
na Ul. Hoštáky starosta obce 21. júna rokoval s kpt. Franekom z Dopravného inšpektorátu OR
Policajného zboru v Trnave, ktorý s preložením nesúhlasil s odôvodnením, že keď sa rýchlosť
nedodržiava na jednom mieste, nebude sa ani na inom. Súhlasil s umiestnením retardérov na Parkovej
ulici.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol za neprítomnú Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti od 1.7.2017 do 31.12.2017.
(PRÍLOHA č. 1)
Návrh plánu kontrolnej činnosti je vypracovaný na základe § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, vypracúva sa na šesť mesiacov a schvaľuje ho obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 63/2017
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce od 1.7. 2017 do 31.12.2017 a poveruje
v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov podľa
plánu kontrolnej činnosti Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce Dolná Krupá vykonaním finančnej
kontroly.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Starosta obce za neprítomnú Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce oboznámil s jej stanoviskom
k Záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2016.
(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 2016 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad.
Uznesenie č. 64/2017
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá za rok
2016.
k b o d u 5:
Poslanci prerokovali záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2016 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
1 090 240
1 077 695
12 545

upravený
skutočné plnenie
1 326 764
1 325 990,65
1 308 411
1 308 017,68
18 353
17 972,97

%
99,94
99,97
97,93

996 677
12 545
0
81 018
1 090 240
568 047
522 193

1 116 440
18 353
324
191 647
1 259 972
698 533
561 439

1 116 057,81
17 972,97
324,00
191 635,87
1 168 587,48
622 056,65
546 530,83

99,96
97,93
100,00
99,99
92,74
89,05
97,34

357 995
522 193
210 052
0
0
129 034
- 210 052
81 018
0

437 956
561 439
260 577
0
0
135 398
- 260 253
191 647
66 792

365 597,24
546 530,83
256 459,41
0
0
221 902,71
-256 135,41
191 635,87
157 403,17

83,48
97,34
98,42
0
0
163,89
98,42
99,99
235,66

Uznesenie č. 65/2017
OZ schvaľuje záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
s hodnotiacou správou s výrokom: súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 66/2017
OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v sume
139 208,62 €.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 67/2017
OZ potvrdzuje použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu obce za rok 2016 z prebytku
bežného rozpočtu v sume 203 708,16 € a z prebytku v rámci finančných operácií z rezervného fondu
v sume 52 427,25 €.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 68/2017
OZ berie na vedomie použitie zostatku účelovo určených bežných príjmov z roku 2016 na financovanie
bežných výdavkov v roku 2017 v sume 18 194,55 €.
k b o d u 6:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových
opatrení č. 15 až č. 19/2017.
(PRÍLOHY č. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E)
a) rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 10. mája 2017: navýšenie príjmov z prenájmu, z úhrad za smetné
nádoby, z predaja pozemku, všetko spolu o 353 €. Vo výdavkoch navýšenie položky na kúpu
fotoaparátu, ďalej na doplnenie projektu na ochranu osobných údajov, výmena plynového regulátora

b)
c)
d)
e)

v kabínach OŠK a príjem za pozemok použitý na financovanie „Rekonštrukcia chodníka a plochy pred
COOP Jednota.“
rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 18. mája 2017: v príjmoch a vo výdavkoch zmena kódu zdrojapoplatky a platby za predaj tovaru a služieb - za prieskumné územie, vo výdavkoch v položke energia
verejné osvetlenie,
rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 13. júna 2017: navýšenie dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR o 1 000 € ( z 2 000 na 3 000 €) aj výdavkov z nej,
rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 27. júna 2017: vyššia dotácia na matričnú činnosť o 101 € na plat
a odvody,
rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 30. júna 2017: navýšenie príjmov o pokutu v zmysle stavebného
zákona a priest. konaní (+ 9095 €) a vo finančných operáciách navýšený príjem z čerpania rezervného
fondu (+56879 €), spolu príjmy vyššie o 65 974 €, navýšenie výdavkov na žiadosť na projekt
„Kompostéry“, oprava miestnej komunikácie Dolný Chríb, dovoz piesku a materiál na volejbalové
ihrisko, zakúpenie krovinorezov, oprava starých krovinorezov. Zníženie výdavkov v kapitálovom
rozpočte, ktoré boli pri schvaľovaní rozpočtu plánované financovať z prebytku bežného rozpočtu (časť
chodníka COOP Jednota, Rekonštrukcia chodníka Podhájska 2. etapa,) nižšie výdavky na detské ihrisko.
Z rezervného fondu bude financovaná Podhájska 2. etapa, projektová dokumentácia - strecha požiarnej
zbrojnice a odkanalizovanie MK Krátka a Horná cez Apimed. Do návrhu tohto rozpočtového opatrenia
budú zapracované ešte zmeny, ktoré vyplynú z pokračovania zasadnutia OZ - spolufinancovanie
projektu „Kompostéry“ atď.

Upravený rozpočet na rok 2017 v €
Príjmy
výdavky výsledok hosp.
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 348 414 1 348 414
0
bežný so školstvom
1 169 443 1 168 812
631
kapitálový
25
179 602
-179 557
finančné operácie spolu, z toho:
178 946
0
178 946
-z minulých rokov
17 249
0
17 249
-z rezervného fondu
161 697
0
161 697
-z úveru
0
0
0
Rozpočet obce: P= 1 335 994,V = 740 698,Rozpočet školy: P = 12 420,V = 607 716,Uznesenie č. 69/2017
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 15 zo dňa 10. mája 2017.
Uznesenie č. 70/2017
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 16 zo dňa 18. mája 2017.
Uznesenie č. 71/2017
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 17 zo dňa 13. júna 2017.
Uznesenie č. 72/2017
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 18 zo dňa 27. júna 2017.
Uznesenie č. 73/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 19 zo dňa 30. júna 2017.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce informoval:
- v druhej polovici júla sa začne s rekonštrukciou zostávajúcej časti chodníka na Podhájskej ulici v dĺžke
550 m,
- na mesiac júl je naplánovaná výmena okien na prístavbe kina,
- bola zverejnená výzva Ministerstva životného prostredia SR na kompostéry v rámci predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov,
projektová dokumentácia na odkanalizovanie miestnych komunikácií na uliciach Krátka a Horná cez
Apimed.
Uznesenie č. 74/2017
OZ obce Dolná Krupá schvaľuje, aby Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom
partnerstve predložilo žiadosť o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci výzvy s kódom:

OPKZP – PO1-SC 111-2017-23. Názov projektu: Kompostéry pre Združenie obcí pre hospodárenie
s odpadom v Malokarpatskom partnerstve. Podielový rozpočet obce Dolná Krupá na tomto projekte je
61 495,2 €. Výška celkového spolufinancovania projektu obcou Dolná Krupá je 3 075,2 €
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 75/2017
OZ obce Dolná Krupá schvaľuje, aby výška celkového spolufinancovania projektu Kompostéry pre
Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve obcou Dolná Krupá 3 076 €
bola zapracovaná do rozpočtového opatrenia č.19 – presunom v položkách v bežnom rozpočte tak, aby sa
celková suma rozpočtu nemenila (znížiť položky, kde sa očakáva nižšie plnenie)
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta v súvislosti s rozpočtovým opatrením č. 19 dal ešte hlasovať o čerpaní rezervného fondu v r. 2017:
Uznesenie č. 76/2017
OZ obce Dolná Krupá schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce na financovanie kapitálových výdavkov:
Rekonštrukcia chodníka Ul. Podhájska 2. etapa 83 897 €, na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia
strechy požiarnej zbrojnice“ 800 €, na projektovú dokumentáciu „Odkanalizovanie miestnych komunikácií
Krátka a Horná pri Apimede“ 3 000 €, spolu 87 697 €.
Celkovo je rozpočtované čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v sume 161 697 €, nakoľko už 3. mája
2017 bolo na rokovaní OZ schválené čerpanie fondu na „Rekonštrukciu chodníka a spevnenej plochy pred
COOP Jednota.“
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta ďalej informoval o aktivitách OcÚ od konania posledného rokovania OZ:
- 5. júna bola porucha na vodovodnom systéme, ktorá sa opravovala od 19.30 do 22.00, príčinou bola
krádež bleskozvodu a vytrhnutie stožiara vodojemu, zničenie vysielača signálu do prečerpávačky,
zničenie káblového rozvodu. Dodávka vody bola obnovená v nočných hodinách, v Bolerázi až na druhý
deň,
- 7. júna sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľky ZŠsMŠ, ktoré pomerom hlasov 7:5 vyhrala
PaedDr. Ivana Ladvenicová,
- 13. júna projektant urobil obhliadku strechy požiarnej zbrojnice, doporučil urobiť nový krov, výmenu
krytiny a zateplenie stropu. Po schválení investičnej akcie a zadaní objednávky by v auguste mala byť
vyhotovená projektová dokumentácia. Bola zaslaná žiadosť o dotáciu z Ministerstva vnútra SR.
- 15. júna bola ukončená investičná akcia Rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy od COOP Jednota
po Krupský potok,
- 19. júna bola na Spoločnom obecnom úrade podaná žiadosť o kolaudáciu tejto stavby,
- predaj obecného pozemku parc. č. 219/4 diel 5, ktorý vznikol na podklade GP č. 10/2017 z parc.
č. 461/11 k. ú. Dolná Krupá o výmere 43 m2, Ing. Eduardovi Malatincovi na základe osobitného zreteľa
/zámer predaja schválený OZ dňa 3. mája 2017/, starosta dal o predaji hlasovať.
- hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Dolná Krupá v roku
2016 ZŠsMŠ v Dolnej Krupej, dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, dodržiavania
povinností v oblasti povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.
Z kontroly nie sú žiadne kontrolné zistenia.
Uznesenie č. 77/2017
OZ berie na vedomie informácie starostu obce od posledného rokovania OZ.
Uznesenie č. 78/2017
OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm.. e) zákona č. 138/1991Zb. v znení neskorších predpisov predaj
pozemku parc. č. 219/4 diel 5 k. ú. Dolná Krupá o výmere 43 m2, LV 1400 Ing. Eduardovi Malatincovi,
Súdna 30, Trenčín. Parcela č. 219/4 - diel 5 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 461/11 na základe
GP č. 10/2017 zo dňa 22. marca 2017. Predmetný pozemok sa predáva na základe osobitného zreteľa.
Predajná cena je 5€ /m2, celková suma za predaj pozemku je 215 €.
Uzn. č. 76/2017 bolo schválené viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 79/2017
OZ berie na vedomie Správu z kontroly č. 3/2017 hlavného kontrolóra o kontrole dotácií poskytnutých
z rozpočtu obce Dolná Krupá v roku 2016 ZŠsMŠ v Dolnej Krupej, dodržiavania zákona o slobodnom
prístupe k informáciám, dodržiavania povinností v oblasti povinného zverejňovania informácií povinne
zverejňovaných zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona o slobode informácií.
(PRÍLOHA č. 5)

Starosta prečítal žiadosti a podanie adresované OcÚ:
a) Mgr. Nora Poláková – lekáreň o predĺženie platnosti zmluvy o prenájme nebytových priestorov na
ďalšie 3 roky.
(PRÍLOHA č. 6)
b) Miroslav Virga – doručil podanie, v ktorom poukazuje na neprimeraný štekot psov z chovnej stanice na
pozemku Petra Belka, Na Doline 207/24 a na výstavbu kotercov pre psov v rozpore so stavebným
zákonom.
(PRÍLOHA č. 7)
P. Belko OcÚ predložil Potvrdenie o chránení názvu chovateľskej stanice registrovanej na jeho meno.
c) Filip Galgóci ústne požiadal o vyjadrenie k umiestneniu vodovodnej šachty v areáli ZŠsMŠ.
Uznesenie č. 80/2017
OZ schvaľuje predĺženie platnosti zmluvy o prenájme nebytových priestorov na ďalšie 3 roky na základe
žiadosti Mgr. Nory Polákovej.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 81/2017
OZ odporúča Komisii rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku vykonať
kontrolu v zmysle podania Miroslava Virgu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 82/2017
OZ schvaľuje súhlas s umiestnením vodovodnej šachty v areáli ZŠ s MŠ v zmysle žiadosti Filipa
Galgóciho.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta prečítal list, ktorý obci ako zriaďovateľovi ZŠsMŠ adresovala Bc. Jana Lopatková – učiteľka
v materskej škole. Informovala v ňom o rozhovore so svojou priamou nadriadenou PhDr. Korchovou, ktorý
sa týkal jej ďalšieho zotrvania v pracovnom pomere. Pohovor bol podľa nej vedený spôsobom, ktorý je
podobný bossingu, ohováraniu a vyhrážaniu a konal sa bez svedkov. Ako dôkaz citovala aj vetu PhDr.
Korchovej: „...niečo na teba mám a keď bude treba, tak to vytiahnem“.
(PRÍLOHA č. 8)
Starosta dal možnosť vyjadriť sa prítomnej zástupkyni riaditeľky pre materskú školu PhDr. Korchovej:
P. Lopatková prišla na zastupovanie p. Kankarovej a na začiatku sa vyjadrila, že nemá záujem o trvalé
miesto. Zmenilo sa to v tomto roku. PhDr. Korchová uviedla, že dievčatá jej hovoria „Chceme Beatku,
chceme Beatku“. Podľa nej má jedna náklonnosť pani riaditeľky, druhá má náklonnosť učiteliek MŠ.
Dnes bol ukončený školský rok, vyhodnocovala sa práca. Zo zamestnankýň MŠ kyticu dostala iba
p. Kankarová, nie p. Kurincová, ktorá tiež končí. Či nemala nárok zo sociálneho fondu aj ona?
- Iveta Bábyová – predsedníčka ZO OZ PaŠV: riaditeľka školy je povinná postupovať v súlade
s kolektívnou zmluvou a informovať o voľných pracovných miestach. Kolektívna zmluva je platná
a chceme, aby bol vyhlásený pohovor na miesto učiteľky. V tejto veci dostal starosta list odborovej
organizácie, v ktorom upozorňovala na postup pri obsadzovaní prac. miesta učiteľky a vyslovila obavy,
aby sa nekonalo protizákonne. Na základe tohto podnetu starosta písomne upozornil riaditeľku, aby
postupovala v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.
- Mgr. Valjentová: neporušila som žiadny zákon, riaditeľ školy nemá povinnosť prekladať odborom
informácie týkajúce sa konkrétnych zamestnancov, ktorí nie sú členmi odborov. Na adresu p. Bábyovej
povedala, že túto informáciu sa dozvedela aj ona od p. Vnenčákovej, počas kontroly z inšpektorátu
práce. Keď pracovnoprávne záležitosti riešila p. Bábyová, išlo o svojvoľné konanie, na ktoré nemala
nijaké oprávnenie, na čo bola ústne upozornená riaditeľkou školy. Pohovor na miesto učiteľky MŠ nie je
povinný a neukladá ho žiaden zákon.
Kytice pre končiacich zamestnancov neboli zabezpečené zo sociálneho fondu, bola to iniciatíva
riaditeľky.
K činnosti odborovej organizácie dodala, že bola roky nefunkčná, z piatich členov na schôdze neboli
pozývané dve členky zo základnej školy. Tieto členky okrem toho písomne prehlásili, že za posledných
minimálne päť rokov nemali žiadnu schôdzu. Riaditeľka dodala, že posledné kroky ZO OZ PaŠV boli
vyslovene účelové.
- Beáta Kurincová: mala som podanú žiadosť do zamestnania, osobne som navštívila p. riaditeľku, ktorá
mi povedala, že voľné miesto nie je, žiadosť bola riadne zaevidovaná až na tretí pokus a podľa slov
riaditeľky, ak bude voľné miesto, bude táto informácia zverejnená na webe školy.
- Mgr. Valjentová: p. Kurincová si podala žiadosť v čase, keď jej plynula pracovná zmluva na dobu určitú
– zastupovanie počas materskej dovolenky p. Kadlečíkovej.
Bc. Lopatková bola prvým prípadom, keď ako riaditeľka pristúpila k zmene pracovných podmienok.
Upravila sa pracovná zmluva zo strany zamestnávateľa. Jedným z dôvodov bolo aj to, že sa má
uprednostniť ten, kto má ukončené adaptačné vzdelávanie, vyššie vzdelanie a dĺžku praxe, čo
jednoznačne spĺňala Bc. Lopatková.
- PhDr. Korchová: trvala na svojom stanovisku, že riaditeľka mala uskutočniť pracovné pohovory.
K uvedenej problematike si vyžiadala stanovisko Ministerstva školstva VVaŠ SR z ktorého prečítala:

-

-

-

„Požiadať o prijatie do zamestnania je právom každého občana. Všetky žiadosti o prijatie do
zamestnania zamestnávateľ zaeviduje. Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta
na základe spĺňania kvalifikačných predpokladov, vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich
znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme, v tomto konkrétnom prípade na výkon
výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole. Je v záujme zabezpečenia kvality výchovy
a vzdelávania detí v materskej škole, aby sa na výbere vhodného kandidáta na učiteľku materskej školy
zúčastnila aj zástupkyňa riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorá
zodpovedá za kvalitu výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole.“
Mgr. Valjentová: p. Kurincová mala podpísanú zmluvu na zastupovanie počas materskej dovolenky
p. Kadlečíkovej. Predtým bolo päť učiteliek MŠ prijatých bez vedomia riaditeľky školy, ktorej boli iba
predložené pracovné zmluvy na podpis. Okrem jednej nemali pred nástupom ukončené adaptačné
vzdelávanie, čo znamenalo vyššie finančné zaťaženie obce, ktorá náklady na adaptačné vzdelávanie
znášala.
Pani zástupkyňa Korchová konala často bez môjho vedomia, a keď som ako riaditeľka školy a jej
nadriadená s niektorými krokmi vyjadrila nesúhlas, nedokázala to absorbovať, a keďže netoleruje iný
názor, stala som sa jej nepriateľkou.
Korchová sa vyjadrila, že podľa nej je správne, ak učiteľku vyberá zástupkyňa, zmluvy uzatvára štatutár,
B. Kurincová: ak bude voľné pracovné miesto, aby bola ponuka zverejnená na webovej stránke školy.
Korchová položila otázku do zastupiteľstva, či je efektívne učiteľke, ktorej končí zmluva na
zastupovanie v júni, predlžovať hneď zmluvu, keďže v letnom období je prevádzka materskej školy
v júli obmedzená na jednu triedu a v auguste prerušená, nebol dôvod ponáhľať sa s uzatvorením zmluvy.
Starosta vyzval p. Korchovú, aby sa vyjadrila k vete, ktorú údajne vyslovila, že niečo na p. Lopatkovú
má a keď bude treba, tak to vytiahne,
PhDr. Korchová uviedla, že pri rozhovore s p. Lopatkovou poukázala na to, že sa nestotožňuje
s prístupom riaditeľky, ktorá sa nikdy neprišla pozrieť na prácu jednej či druhej učiteľky, že ak
neprebehne pracovný pohovor, nebude výber učiteľky objektívny. Výhodou p. Kurincovej je, že
odpracovala v MŠ tri roky a nevýhodou p. Lopatkovej je, že sa vyskytlo niečo, na čo v krajnom prípade
poukáže.
Starosta skonštatoval, že p. Korchová nepoprela vyslovenie vety a vec uzavrel: „takže je pravda, čo píše
p. Lopatková“.

k b o d u 8:
Starosta obce otvoril diskusiu:
- Mgr. Lehotová: pozvala prítomných do kaštieľa, kde sa 2. júla uskutoční záverečné vystúpenie žiakov
Ľudovo-umeleckej školy Johany Slobodovej, na novom cintoríne kvapká voda,
- Mgr. Petráš: už predtým sa v kultúrnom stredisku za hojnej účasti divákov konala verejná skúška žiakov
tanečného odboru tejto školy, ktorí skúšali v telocvični ZŠ,
- Mgr. Anetta: piatky sú na rokovanie zastupiteľstva nevhodné, pozval prítomných na akciu organizovanú
členmi PZ Tri háje,
- starosta: termín aktuálneho zastupiteľstva bol podmienený tým, že 30. jún bol piatok a posledný termín
na schvaľovanie záverečného účtu obce, pre značný rozsah prác, ktoré bolo potrebné vykonať,
rokovanie OZ sa nemohlo konať skôr. Rokovania bývajú aj inokedy ako v piatok, stanovený termín OZ
vždy niekomu nebude vyhovovať, v septembri sa môže rokovanie OZ konať v iný deň, 50% rokovaní
zastupiteľstva sa konalo v iné dni ako v piatok.
- PhDr. Korchová uviedla, že si je takisto vedomá svojich práv, a môže sa ich domáhať, v poslednom
období bolo jej meno neoprávnene očierňované, napríklad aj list pani Kankarovej sa podľa nej podobá
ohováraniu,
- K. Baránek: aby nebolo rokovanie v piatok, vyhlasovanie v obecnom rozhlase nepočuje, pretože po ulici
jazdia autá a mechanizmy,
- starosta: obec ani pracovníčka vyhlasujúca oznam nemôže ovplyvniť dopravu v obci.
- S. Lehota: na adresu p. Kankarovej povedal, že školu zriaďuje obec, obec má zastupiteľstvo
s poslancami, ktorí môžu interpelovať,
- A. Kankarová: znovu zopakovala, prečo ho zaujala práve jej osoba?
- S. Lehota: vytkol poslancovi Petrášovi, ako môže byť vo vzťahu k rade školy objektívny, keď jeho
manželka kandidovala do rady školy a členky rady školy M. Ištvancovej sa po voľbe opýtal, koho volila
a na jej adresu sa mal vulgárne vyjadriť. Starostu sa opýtal, aká je zákonná lehota na vymenovanie novej
riaditeľky?
- Mgr. Petráš na adresu poslanca Lehotu: prečo myšlienka zaujímať sa o dianie v škole v ňom skrsla až
v súvislosti s voľbou riaditeľky? Ostro sa ohradil voči takejto interpretácii kandidovania svojej
manželky, ktorá je svojprávna osoba mala a ako každý rodič má právo kandidovať. Okrem toho ako
dlhoročná členka rodičovskej rady, dobre pozná dianie v škole, ako pokladníčka RR každoročne

registruje Rodičovské združenie ako príjemcu 2 % dane, na darovanie získava aj ďalších. Vyprosil si,
aby niekto spochybňoval jej kandidatúru a takýmto spôsobom znevažoval jej prácu, pretože šesť rokov,
počas ktorých sa aktívne podieľa na práci rodičovskej rady, ju k takému kroku plne oprávňovalo.
Dodal, že všetko, čo za posledné týždne predchádzalo voľbe riaditeľky, sa zapíše čiernymi písmenami
do histórie školy.
K voľbe riaditeľky ešte podotkol, že to nebol on, kto ovplyvňoval členov rady školy a obťažoval ich
osobnými návštevami ešte večer pred výberovým konaním. Pred voľbou riaditeľky sa osobne rozprával
s dvoma členmi, ktorých považuje za priateľov, pretože pokladal za povinnosť tlmočiť im svoj názor.
Obrátil sa na poslanca Horvátha, ktorý takýto rozhovor potvrdil.
K p. Ištvancovej dodal, že po sčítaní lístkov sa jej mimo volebnej miestnosti pri zapisovaní výsledkov
súkromne opýtal, prečo nehlasovala za terajšiu riaditeľku? Ak v tej situácii padlo nevhodné slovo, bolo
to mimo miestnosti, kde sa spracovávali výsledky.
- starosta: zriaďovateľ v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje
riaditeľku.
- Mgr. Horváth: OŠK presunul z Hornej Krupej futbalovú „prípravku“ (deti 6-10 rokov) do Dolnej
Krupej, požiadal o výmenu a opravu potrubia na prívod teplej vody z plynového bojlera do kabíny
rozhodcov v budove OŠK.
- Ing. Kozáková - na opravu kabín sú rozpočtované financie už minuté, treba navýšiť položku v rámci
rozpočtového opatrenia č.19 cca o 260 €.
Uznesenie č. 83/2017
OZ obce Dolná Krupá schvaľuje, aby bola suma 260 € na opravu a údržbu kabín OŠK zapracovaná do
rozpočtového opatrenia č.19 presunom v položkách v bežnom rozpočte tak, aby sa celková suma
rozpočtu nemenila (znížiť položky, kde sa očakáva nižšie plnenie).
/za 7 - proti 0 - zdržal sa - 0/
k b o d u 9:
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 10:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Klement Baránek .................................
Stanislav Lehota

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

Dolná Krupá, 10. júl 2017

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

