ZÁPISNICA
z 25. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 6. novembra 2018 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu programového
rozpočtu na roky 2019-2021
4. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2019, programového rozpočtu na roky 2020-2021 a VZN na rok 2019
5. Správa hlavnej kontrolórky obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za
3. štvrťrok 2018
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
7. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2015
8. Zmena sídla Spoločného obecného úradu
9. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
10. Žiadosť o osvetlenie parkoviska
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
prítomní: Klement Baránek, Mgr. Marek Dekan, PhDr. Monika Korchová, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav
Petráš, Mgr. Juraj Anetta, Ing. Marek Totka
neprítomní: Mgr. Marek Horváth, Stanislav Lehota, ospravedlnili sa
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Stanislava Petráša a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 78/2018
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
Na predchádzajúcom rokovaní OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. augusta 2018 neboli schválené žiadne uznesenia
na kontrolu.
k b o d u 3:
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Vadovičovej - hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu k viacročnému rozpočtu obce na roky 20202021.
(PRÍLOHA č. 1)
Stanovisko bolo uzatvorené s odporučením - predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh rozpočtu
na roky 2020-2021 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 79/2018
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Dolná Krupá na rok 2019,
k viacročnému rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 2020-2021.
k b o d u 4:
Návrh rozpočtu na rok 2019 dostali poslanci v predstihu k dispozícii.
Najväčšími plánovanými investíciami v roku 2019 v kapitole komunikácie: parkovisko v areáli školy, odvodnenie MK Hoštáky, rekonštrukcia nedokončených častí chodníka a parkovacích miest na Hlavnej ulici v celkovej
výške 87 000 €; v kapitole kultúra 43 063 € na rekonštrukciu a modernizáciu sály a kuchyne v kultúrnom
stredisku; v kapitole prostredie pre život 15 000 € vodovod na Potôčkoch.
- K. Baránek: čo sú všeobecné služby, v rozpočte sa vyskytujú viackrát a sú pri nich vysoké čiastky?

- Ing. Kozáková: ide napr. o revízie, verejné obstarávania, vývoz odpadu, sú rozdelené podľa programov a podprogramov, preto sa vyskytujú viackrát,
- Mgr. Dekan: zdá sa mi veľa 5000 € pri odmenách poslancov, zástupca starostu,
- Ing. Kozáková: sú to odmeny poslancom a zástupcovi starostu schválené v Poriadku odmeňovania
poslancov: 22 € za účasť na jednom zasadaní a 15 € za účasť v komisii, zástupcovi starostu odmena 150 € na
mesiac, k tomu odvody poistného.
- Ing. Totka: stačí pre knižnicu 420 €?
- J. Dekanová: knižnicu navštevuje veľmi málo čitateľov,
- Mgr. Petráš: knižnicu by mali navštevovať žiaci školy už o prvého stupňa, tak ako tomu bolo v minulosti aj
s pedagógmi.
- PhDr. Korchová: či je povinnosť schváliť rozpočet teraz?
- Ing. Kozáková: obec má povinnosť predložiť návrh rozpočtu, ak sa neschváli, hospodári sa v rozpočtovom
provizóriu, obecné zastupiteľstvo vzniknuté po voľbách môže rozpočtovými opatreniami rozpočet meniť,
- Ing. Myjavcová: čo sú merateľné údaje? Uviedla príklad, kedy sa za rok 2017 sa vyprodukovalo 948 ton
odpadu, ale na rok 2019 je plánované vyprodukovať 590 ton odpadu,
- Ing. Kozáková: obce by mali robiť opatrenia na znižovanie produkcie odpadu, opatrenia na jeho separáciu,
v roku 2017 je v 948 tonách zahrnuté množstvo odpadu na divokej skládke na „Voľnom“, kde okrem
haluzoviny určenej na drvenie, občania naviezli značné množstvo komunálneho odpadu.
- Ing. Kozáková: po zverejnení návrhu rozpočtu na r. 2019-2021 boli obci ešte doručené ďalšie žiadosti
o dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 4/2017, preto v návrhu rozpočtu v položke chýbajú finančné
prostriedky v sume 5 510 €, ak budú dotácie schválené v plnej požadovanej výške. Ide o nasledovné spolky
a organizácie: ZO Slovenský červený kríž (150,-), ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(150,-), ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov (300,-), Poľovnícke združenie Tri háje
(500,- ), DHZ (2000,-), OŠK šachový oddiel (432,-), OŠK (9 568,-), DH Karpatská kapela (3500,-), Korompa
Dogs (470,-), OZ Korompa – Karpatskí valaškári (2000,-), OZ Korompa – Krupanskí črpáci (4800,-), OZ
Korompa-Ľudovo-umelecká škola J. Slobodovej (4500,-), Klub dôchodcov (1000,-), Ženská spevácka
skupina Dolnokrupanka (1500,-). Žiadosť zaslalo aj občianske združenie NABOSO (2140,-).
(PRÍLOHY č. 2A, B, C, D, E, F, G, H, I, J , K, L, M, N)
K žiadostiam o dotácie sa vyjadrila Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb, niektoré požiadavky
skorigovala a starosta dal hlasovať o schválení dotácií z rozpočtu obce podľa VZN č. 4/2017.
Uznesenie č. 80/2018
OZ schvaľuje dotácie v zmysle žiadostí, ktoré predložili spolky a organizácie a v zmysle úprav, navrhnutých
komisiou finančnou, sociálnou, obchodu a služieb nasledovne:
- ZO Slovenský červený kríž 150,-€, účel: balíky pre jubilujúcich a chorých členov, členov nad 80 rokov,
vstupenky na kultúrne a športovo-relaxačné podujatia pre členov,
- ZO Slovesnkého zväzu protifašistických bojovníkov 150,- €, účel kvety padlým hrdinom, vstupenky pre členov
SZPB na kultúrne a športovo-relaxačné podujatia,
- Poľovnícke združenie Tri háje 500,- €, účel: nákup krmív, liečiv pre zver, MTZ zberu odpadu v katastri obce,
školenie prehliadačov diviny, nákup materiálu na opravu krmelcov, násypcov a napájačiek pre zver, MTZ
umelého odchovu bažanta, výdavky s organizovaním podujatia pre deti na MDD,
- Dobrovoľný hasič. zbor 1500,- €, účel: nákup pneumatiky na CAS 25, 2ks batérií, nafty, benzínu, oleja do
hasičskej techniky, nákup vychádzkových oblekov pre členov, oprava a údržba strojov, úhrady za školenia,
cestovné na IMZ, štartovné na súťaže, ceny do tomboly na hasičský ples, materiál na akcie DHZ, občerstvenie
na VČS a na súťaže,
- Obecný športový klub spolu 10 000,- € z toho futbal. oddiel 9 568,- €, šach. oddiel 432,- €, účel: FO - poplatky
futbalovému zväzu, náklady na organizačno-technické zabezpečenie, športové potreby, doprava cestovné
náhrady, šachisti na cestovné náhrady, poplatky a materiálne zabezpečenie,
- dychová hudba Karpatská kapela 3 000,- €, účel: zakúpenie nových krojov, rozšírenie a modernizácia
ozvučovacej techniky a príslušenstva,
- OZ KorompaDogs 470,- €, účel: občerstvenie pre kynológov a deti pri kynologických prednáškach
s opekačkou, autobus. doprava a nákup medailí - výstava psov v Bratislave/Nitre, zakúpenie čítačky čipov na
psov pre kontaktovanie zodpovedných osôb,
- OZ KOROMPA – folklórny súbor Karpatskí valaškári 1 500,- €, účel: zakúpenie cimbalu,
- OZ KOROMPA – súbor Krupanskí črpáci 2 800,- €, účel: ušitie častí kroja pre 16-členný súbor (prucle,
nohavice, košele, čepce, rukávce, krézle a iné),

- OZ KOROMPA- Ľudovo umelecká škola J. Slobodovej 4 500,- €, účel: cestovné náhrady pedagógom za jazdu
vlastným motorovým vozidlom, nákup spotrebného materiálu spojeného s vyučovaním (strún, sláčikov,
kolofónie, písacích potrieb, stojanov na noty), zapožičanie hudobných nástrojov na vyučovanie, náklady
spojené s organizáciou absolventských koncertov,
- NABOSO, o.z., Trnava 2 140,- €, účel: prenájom pódií, ozvučenie, osvetlenie – podujatie LEStival
- úhrada dopravy, služieb sprievodcu a zakúpenie športových potrieb pre členov Klubu dôchodcov (bez právnej
subjektivity) v sume 1 000,- €,
- úhrada nákupu kostýmov pre Spev. skupinu Dolnokrupanka v sume 1 000,-.
/za 5 - proti 0 - zdržali sa Baránek, Petráš/
Uznesenie č. 81/2018
OZ berie na vedomie viacročný rozpočet obce Dolná Krupá na roky 2020-2021.
Uznesenie č. 82/2018
OZ schvaľuje rozpočet obce Dolná Krupá na rok 2019 po zapracovaní schválenej výšky dotácií do návrhu
rozpočtu.
(PRÍLOHA č. 3)
Rozpočet na rok 2019 v €
rozpočet obce so školstvom
z toho:
bežný
kapitálový
finančné operácie
z toho z min. rokov
z rezervného fondu
úver - splátky

príjmy

výdavky

výsl. hosp.

1 327 692
0
1 319 198
0
0
0
18 494
0

1 327 692
0
1 202 539
135 153
0
0
0
0

0
0
116 659
-135 153
0
0
18 494
0
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce požiadal pracovníčky OcÚ, aby informovali o predkladaných všeobecne záväzných nariadeniach.
- J. Dekanová: VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2019.
(PRÍLOHA č. 4)
V § 17 Sadzba poplatku sa mení miestny poplatok za komunálne odpady na kalendárny deň a osobu z 0,048 €
na 0,05 €; pre množstvenný odpad za liter z 0,024 € na 0,025 €, čo predstavuje 2,754 € za vývoz 1 smetnej
nádoby; (predtým 2,64).
Uznesenie č. 83/2018
OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2019.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Ing. Kozáková: VZN č. 2/2019, ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí uviedla,
že dotácia na mzdy a prevádzku žiaka v materskej škole bude 2352,53 €, v školskom klube detí 161,04 €
a v školskej jedálni 428,84 €.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 84/2018
OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 85/2018
OZ schvaľuje VZN č. 4/2018 ktorým sa mení článok 7, bod 6 VZN č. 4/2013 a Príloha č.1 k VZN č. 4/2013
z dôvodu zvýšenia rozpočtu ZŠsMŠ na úseku originálnych kompetencií o 7 890 €. /za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 86/2018
OZ odporúča OcÚ zapracovať do VZN o miestnych daniach na rok 2020 daň za ubytovanie.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá predniesla
Správou z kontroly č. 5/2018, ktorá zahŕňa: - Kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 3. štvrťrok roku 2018,
Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Dolná Krupá za kontrolované obdobie.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 87/2018
OZ berie na vedomie Správou z kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 5/2018.
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá oboznámila
prítomných s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 88/2018
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2019 do 30.
6. 2019 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú vykonaním kontroly. /za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič udelil slovo Mgr. Jurajovi Drozdovi – kronikárovi obce, ktorý predniesol
osnovu zápisu do obecnej kroniky za rok 2015. Text bude poslancom zaslaný na pripomienkovanie.
- Mgr. Petráš: navrhol doplniť text o výrube drevín v lesoparku nad parkom, ktorý vykonali Štátne lesy SR,
o čom v roku 2015 rokovalo aj obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 89/2018
OZ schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2015. Poslanci majú možnosť zaslať svoje pripomienky.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o zmene sídla spoločného obecného úradu, sídlo sa presúva
z Malženíc do Trstína.
Uznesenie č. 90/2018
OZ schvaľuje po prerokovaní Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.1.2003
v zmysle čl. 14 bodu 2) Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo spoločného
obecného úradu a štatutár spoločného obecného úradu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o stave žiadosti požadovaných zmien Územného plánu obce
Dolná Krupá na Podhájskej ulici. Ako súčasť zmien v Územnom pláne obce Dolná Krupá sa pozemky, parc.
č. 152/2 a 152/7, ktoré boli doteraz v územnom pláne registrované ako plochy individuálnej bytovej
výstavby, menia na plochy občianskej vybavenosti.
Ďalej informoval o žiadosti o zmenu Územného plánu obce Dolná Krupá, ktorú OcÚ adresovali Beáta Vrbovská,
rod. Kováčová a Mária Doskočilová, rod. Kováčová. Zmena sa týka susedných pozemkov, parc. č. 4580/2
a 4580/2 v k. ú. Obce Dolná Krupá. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce.
(PRÍLOHY č. 8A, 8B)
Uznesenie č. 87/2018
OZ berie na vedomie informáciu starostu o stave požadovaných zmien Územného plánu obce Dolná Krupá
05/2018 na Podhájskej ulici.
Uznesenie č. 92/2018
OZ schvaľuje zmenu Územného plánu obce Dolná Krupá 05/2018 pozemky parc. č. 152/2 a 152/7 z plôch
individuálnej bytovej výstavby na plochy občianskej vybavenosti.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 93/2018
OZ neschvaľuje zmeny Územného plánu obce Dolná Krupá v zmysle žiadostí Beáty Vrbovskej, rod. Kováčovej
a Márie Doskočilovej, rod. Kováčovej.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 10:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič prečítal žiadosť Ing. Daniela Chynoranského o umiestnenie informačnej
tabule na verejnom priestranstve a žiadosť o verejné osvetlenie parkoviska pri prevádzke 7 Divov.

(PRÍLOHY č. 9A, 9B)
- Mgr. Chynoranská špecifikovala predložené žiadosti.
- poslanci sa zhodli na tom, že proti zámeru osvetliť parkovisko nemajú námietky, náklady si má uhradiť
žiadateľ.
Uznesenie č. 94/2018
OZ schvaľuje umiestnenie informačnej tabule na verejnom priestranstve oproti prevádzke 7 DIVOV.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 95/2018
OZ schvaľuje zmenu zámer žiadateľa osvetliť parkovisko pri prevádzke 7 DIVOV. /za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 11:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič odovzdal slovo riaditeľke ZŠsMŠ v Dolnej Krupej PaedDr. Ladvenicovej,
ktorá prítomných oboznámila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2017/2018.
Uznesenie č. 96/2018
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Riaditeľka ZŠsMŠ sa vyjadrila k rozpočtu pre školu. Na rok 2019 sú v ňom zahrnuté požiadavky na revízie
a odstraňovanie škôd, výmena PVC vo fyzikálno-chemickom laboratóriu a jeho celková obnova.
- p. Magulová - vedúca školskej jedálne prítomných informovala, že v kuchyni je kritická situácia s počtom
kuchárok (tri pracovné sily, no podľa aktuálneho počtu stravníkov, by malo byť zamestnaných až 4,5
pracovnej sily). Do rozpočtu na rok 2019 zahrnuli okrem prijatia jednej kuchárky aj ďalšie nevyhnutné
požiadavky, pretože od 1. januára 2019 sa počet stravníkov ešte zvýši. (kotol namiesto hrncov, metrologický
program, nedostatok skríň na prezliekanie, evidencia v asociácii školských jedální...). Nedá sa pracovná sila
do kuchyne prijať ihneď?
- starosta obce: všetky zásadné požiadavky školy boli premietnuté do rozpočtu na rok 2019,
- PhDr. Korchová: kuchárky robia navyše nad rámec svojho finančného ohodnotenia, p. Magulová trávi čas
v kuchyni, mali by dostať finančné ocenenie navyše,
- Ing. Kozáková: ohodnotenie sa môže zvýšiť z financií na originálne kompetencie, treba sa opýtať ekonómky
školy p. Ištvancovej.
- Ing. Kozáková: výdavky na školu v roku 2019 stúpli o vyše 30 000 €, o to klesli výdavky na obecné
investičné náklady (najviac pri rekonštrukcii kuchyne a interiéru kultúrneho strediska).
- PhDr. Korchová: boli to jediné zdroje?
- starosta obce: neboli a premietne sa to aj do investícií v ďalších rokoch.
- JUDr. Juhásová: v mene prítomných obyvateľov „majera“ na Potôčkoch požiadala o znovu prerokovanie ich
žiadosti o napojenie na inžinierske siete (obec schválila prostriedky na vodovod). Poukázala na to, že je
vybudovaná 140 m hlboká studňa a čistiareň odpadových vôd, stačí teda potiahnuť asi 100 m potrubia pre
cca 15 domácností. To, že obec neodsúhlasila aj budovanie kanalizácie, je chybou aj z hľadiska ekológie,
pretože terajšie žumpy sú často nefunkčné. Požiadala prítomných kandidátov na starostu obce, aby sa k tomu
vyjadrili. Prítomná uznali, že na Potôčkoch sa v predošlých rokoch investovalo minimum prostriedkov.
(PRÍLOHA č. 10 )
- Mgr. Dekan: prostriedky na vodovod už sú zahrnuté v rozpočte na rok 2019, oprava spomínaného chodníka
nie je veľká investičná akcia,
- JUDr. Juhásová: kedy bude plyn?
- starosta: určite sa nebude realizovať na budúci rok, je to oveľa komplikovanejší projekt ako vodovod
a kanalizácia,
- Mgr. Petráš: v akom štádiu je projekt na vodovod a či sa dá doplniť o kanalizáciu?
- starosta: zistí u projektanta, či geodetické zameranie bude postačovať aj na budovanie kanalizačnej stoky.
Starosta dal o projekte kanalizácie hlasovať.
Uznesenie č. 97/2018
OZ schvaľuje, aby ako súčasť projektovej dokumentácie na vodovod v časti Potôčky – majer bola vypracovaná
aj projektová dokumentácia na kanalizáciu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 98/2018
OZ schvaľuje, aby do rozpočtu na rok 2019 bola zaradená projektová dokumentácia na kanalizáciu Potôčky –
majer.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Starosta obce informoval o žiadosti Zariadenia pre seniorov Križovany na Dudváhom o poskytnutie
finančného daru na spestrenie vianočných sviatkov pre obyvateľov tohto zariadenia. Predniesol aj návrh na
zriadenie inventarizačnej komisie v zložení: predseda Jarmila Dekanová, členovia Adriana Ištvancová,
Ing. Katarína Kozáková, Mgr. Stanislav Petráš.
(PRÍLOHY č. 11 a č. 12)
Uznesenie č. 99/2018
OZ schvaľuje poskytnutie fin. daru v sume 20 € pre zariadenie seniorov, Križovany nad Dudváhom.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 100/2018
OZ schvaľuje zriadenie inventarizačnej komisie v zložení: predseda Jarmila Dekanová, členovia Adriana
Ištvancová, Ing. Katarína Kozáková, Mgr. Stanislav Petráš.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej informoval o činnosti obecného úradu od posledného rokovania OZ:
- Slovenská správa ciest v septembri doplnila smerovú tabuľu s vyznačením obcí Dolná a Horná Krupá na
ceste I/51,
- v septembri bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice a dňa 23. októbra bola stavba
skolaudovaná. Stavba sa realizovala z dotácie Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 €, v októbri bola
zúčtovaná,
- v mesiacoch august a september bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia elektrickej siete objektu
OŠK, dotáciu 15 000 € poskytol futbalový zväz,
- 3. septembra bol ukončený audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017,
- 5. septembra bola vykonaná kolaudácia dažďovej kanalizácie pri Apimede,
- 11. septembra Vodohospodársky podnik Šaľa vyčistil potok pri moste na Nám. Sv. Vendelína, čo bola
podmienka na vyčistenie priestoru pod mostom,
- Od septembra do začiatku októbra sa uskutočnila rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a rigola na
Ul. Hoštáky a časti Ul. Podhájska,
- 25. októbra bola podaná žiadosť o kolaudáciu stavebného objektu, uskutoční sa 13. novembra t.r.,
- v októbri bolo položené PVC na schodisku v prístavbe kina, bol vyhotovená polohopis a výškopis pre
vypracovanie projektu vodovodu „Potôčky- majer“,
- OcÚ v spolupráci s OZ Korompa pripravil výstavu obrazov Matúš Jarábek – maliar starej Krupej, ktorá sa
konala od 28. 10. do 23.11.2018 v obradnej sieni OcÚ pri príležitosti 100. výročia narodenia nášho rodáka,
- 28. októbra sa z iniciatívy OZ Korompa a OcÚ uskutočnila spomienka pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československej republiky, akcie sa okrem iných zúčastnili príslušníci DHZ a DH Dolnokrupanka,
Starosta ďalej informoval, že:
a) spol. Elekos dala k 1. januáru 2019 výpoveď zmluvy týkajúcej sa zberu separovaného odpadu, v spolupráci
so spol. FCC sa zabezpečuje nová OZV, ktorá by zabezpečovala financovanie vývozu separovaného odpadu,
b) uskutočňuje sa výberové konanie na dodávateľa kompostérov,
c) zberný dvor - stále prebieha administratívna kontrola žiadostí,
d) končí sa 14-dňová lehota na zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky ÚP obce
05/2018 týkajúce sa parciel č. 846, 689/1, 689/2, 690, 684, a 701 na Podhájskej ulici a 152/2 a 152/7 za
obecným úradom.
Uznesenie č. 101/2018
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného rokovania OZ.
Uznesenie č. 102/2018
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2017.
Starosta obce ďalej prečítal odpoveď spol. TAVOS, a. s. a dal hlasovať o harmonograme sobášnych dní na rok
2019.
(PRÍLOHY č. 13 a č. 14)
Uznesenie č. 103/2018
OZ berie na vedomie odpoveď spol. TAVOS, a. s. k oprave a vybudovaniu hydrantov.

Uznesenie č. 104/2018
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní na rok 2019.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o rozpočtových opatreniach č. 25 až 30/2018:
Ing. Kozáková:
(PRÍLOHY č. 152A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F)
- rozpočtové opatrenie č. 25/2018 zo dňa 21.8.2018 zvýšený príjem z prenájmu strojov (160,-), z pokút za
porušovanie stavebného zákona (200,-), z predaja smetných nádob (280,-), z výťažkov lotérií (40,-),
a z dobropisov (423,-), spolu 1 135 €. Vo výdavkoch (1 135 €) zvýšené výdavky na odmeny zamestnancov
na dohody, zvýšený výdavok na kosenie areálu OŠK a za povolenie na odstránenie azbestu zo strechy
hasičskej zbrojnice,
- rozpočtové opatrenie č. 26/2018 zo dňa 24.8.2018 v príjmoch obce príspevok na učebnice (83,-), vo
výdavkoch školy doplnený výdavok v tejto sume,
- rozpočtové opatrenie č. 27/2018 zo dňa 28.9.2018 v príjmoch obce zvýšený príjem z dane z nehnuteľnostistavby (800,-), vo výdavkoch doplnená doprava dychovej hudby do Mariazellu (600,-), odmena na dohodu o
166,- zvýšená spoluúčasť obce rekonštrukcia budovy OŠK (o 30,-),
- rozpočtové opatrenie č. 28/2018 zo dňa 4.10.2018 koriguje úpravu na základe RO č. 15 z 29.5.2018
v bežných výdavkoch školy zníženie platov pdg. zamestnancov (4 210,-) z dôvodu neuskutočneného
zvýšenia platov (6%) od 1.9.2018 a neprijatia osobného asistenta (1500,-). Vo výdavkoch zníženie materská škola o 3 790 €, z toho: tarifné platy (1866,-€) a odvody poistného (1924,-€), školský klub zníženie
o 420 €, z toho: tarifné platy (312,-), odvody poistného (108,-).
rozpočtové opatrenie č. 29/2018 zo dňa 25.10.2018 v príjmoch účelová dotácia 1 546 € na financovanie
komunálnych volieb, vo výdavkoch výdavky na komunálne voľby v zmysle predpisov.
- rozpočtové opatrenie č. 30/2018 zo dňa 31.10.2018 vo výdavkoch obce zníženie v položkách údržba budovy
obecného úradu (884,-), doplnenie kamery (1 300,-), zvýšenie odmeny na dohody – verejné obstarávanie
opráv MK (557,-) a orez stromov (1607,-).
- návrh rozpočtového opatrenia č. 31/2018 zo dňa 6.11.2018 v bežných výdavkoch školy, financovanie
z normatívu, presun v položkách a podpoložkách: zníženie energie o 500 €, zvýšenie vodné, stočné o 500€,
zníženie údržba budovy 1. stupeň o 3 900 €, doplnené výdavky na prevádzkové stroje (krovinorez, práčka,
laminátor) o 750 €, na softvér a licencie 1000 €, poplatky banke 800 € a iné.
(PRÍLOHA č. 16)
- návrh rozpočtového opatrenia č. 32/2018 zo dňa 6.11.2018 v bežných v príjmoch obce zvýšenie príjmu
z pokút a trov o 516 € a z výťažkov stávkových hier o 30 €. V bežných výdavkoch zvýšenie položky na odstupné starostovi o 6 600 €, zvýšenie odvodov poistného, odmeny na dohodu správcovi areálu OŠK o 196€.
(PRÍLOHA č. 17)
Uznesenie č. 105/2018
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č 25/2018 zo dňa 21.8.2018, č.
26/2018 zo dňa 24.8.2018, č. 27/2018 zo dňa 28.9.2018, rozpočtové opatrenie č. 28/2018 zo dňa 4.10.2018,
rozpočtové opatrenie č. 29/2018 zo dňa 25.10.2018 a 30/2018 zo dňa 31.10.2018.
Uznesenie č. 106/2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 31/2018 zo dňa 6.11.2018.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 107/2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 32/2018 zo dňa 6.11.2018.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Upravený rozpočet na rok 2018 v €
príjmy
výdavky
výsledok hosp.
Rozpočet obce so školstvom, z toho
1 424 468
1 424 468
0
bežný so školstvom
kapitálový
finančné operácie spolu, z toho:
z minulých rokov
z rezervného fondu
z úveru
Rozpočet obce: P = 1 381 716
Rozpočet školy: P = 42 752

1 210 913
45 000
168 555
3 965
164 590
0
V= 773 455
V= 651 013

1 161 162
263 306
0
0
0
0

49 751
-218 306
168 555
3 965
164 590
0

k
-

b o d u 12:
Mgr. Lehotová: tlmočí podnet, že vodiči nerešpektujú dopravnú značku „Stop“ na konci školského areálu,
Anetta: či budú kontajnery po obci?
starosta: veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené budúci týždeň,
K. Baránek: pri rekonštrukcii strechy hasičskej zbrojnice je urobený odkvap z OSB dosky bez náteru, on by
takú prácu neprebral, poukázal na to, že poslanci sa nezúčastnili spomienkovej akcie pri príležitosti
100. výročia vzniku ČSR, k septembrovým povodniam dodal, že zásahy hasičov boli chaotické, pretože
museli zasahovať aj v Hornej Krupej. Kritizoval stav jarku na začiatku Trnavskej cesty, ktorý majiteľ domu
zaviezol a tým zabránil prirodzenému odtoku vody, ktorá potom tiekla po ceste.
- starosta: rekonštrukcia bola urobená vrátane odkvapu v súlade s projektom,
- Ing. Totka: vyzdvihol rekonštrukciu MK Hoštáky a upozornil, aby sa znovu osadil stĺpik na chodníku
spájajúcom Hoštáky a Podhájsku ulicu.
Poslanci, ktorí nekandidujú 10. 11. 2018 v komunálnych voľbách (Mgr. Lehotová, Klement Baránek
a Ing. Marek Totka) poďakovali za doterajšiu spoluprácu.
Zástupca starostu Mgr. Stanislav Petráš v mene všetkých poslancov poďakoval za doterajšiu prácu končiacemu
starostovi Ing. Teofilovi Mihalovičovi a vyzdvihol jeho pôsobenie vo funkcii počas troch volebných období.
k b o d u 13:
Starosta obce vyzval Mgr. Petráša, aby prečítal uznesenia prerokované a schválené na rokovaní obecného
zastupiteľstva.
k b o d u 14:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ich pôsobenie počas volebného
obdobia a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Stanislav Petráš ..............................
Ing. Marek Totka

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

Dolná Krupá, 16. november 2018

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

