ZÁPISNICA
z 20. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2014 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie platu starostu obce na základe § 4 zákona š. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 253/ 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2014
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, 1 poslanec sa ospravedlnil
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Martinu Slabú a Stanislava Lehotu.
Uznesenie č. 18/2014
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
Zástupca starostu obce Mgr. Petráš informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ, ktoré
sa uskutočnilo dňa 21. februára 2014.
- K uzneseniu č. 5/2014, ktorým OZ uložilo zabezpečiť zverejnenie VZN č. 3/2014, ktorým sa mení
a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Dolná Krupá: VZN bolo zverejnené 24. februára 2014.
Jednotlivé časti boli označené schvaľovacou doložkou, 3. apríla t. r. bol na MDVaRR SR odoslaný
Registračný list s kópiou uznesenia o schválení zmien a 9. apríla t. r. boli zmeny a doplnky ÚP uložené
na Okresnom úrade Trnava Odbor výstavby a bytovej politiky odd. územného plánovania a Spoločnom
obecnom úrade v Trnave.
Uznesenie č. 19/2014
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 3:
Starosta obce citoval § 4 zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest. V zmysle § 45 tohto zákona sa plat starostu prerokuje opätovne raz ročne.
Mesačný plat starostu obce stanovený ako 1,98-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok môže byť zvýšený o 0 až 70 %.
Naposledy plat starostu obecné zastupiteľstvo prerokovalo 12. apríla 2013. V r. 2012 bola priemerná mzda
v hospodárstve SR 805 €, priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2013 dosiahla 824 €.
Poslanci sa jednotlivo vyjadrili k prerokovávanému bodu, zhodli sa, že starosta obce si prácu vykonáva
zodpovedne a nie je dôvod plat znižovať.
Uznesenie č. 20/2014
OZ berie na vedomie, že na základe uzn. č. 18/2013 zo dňa 12. apríla 2013, ktorým bol mesačný plat
starostu obce stanovený ako 1,98-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 70 % (suma 2710 €), čo po uplatnení priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2013 znamená, že od 1.1.2014 do opätovného prerokovania
a stanovenia platu je suma takto stanoveného platu 2 774 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 21/2014
OZ schvaľuje s účinnosťou od 1.apríla 2014 mesačný plat starostovi obce podľa zákona č. 154/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest nasledovne: 1,98-násobok priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zvyšuje o 70 %, to znamená, že
výška stanoveného platu je 2 774 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 15/2013 zo dňa
17.12.2013, č. 4/2014 zo dňa 14.3.2014 a č. 5/2014 zo dňa 11.04.2014.
(PRÍLOHY č.1A, 1B, 1C)
V rozpočtovom opatrení č. 5 bola na základe cenovej ponuky navýšená suma na vybavenie detského
ihriska v areáli ZŠ s MŠ o ďalšie štyri prvky o 3 700 € (z 2000 € na 5 700 €).
Uznesenie č. 22/2014
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 15/2013 zo dňa
17.12.2013.
Po rozpočtovom opatrení č. 15/2013 boli príjmy upraveného rozpočtu na r.2013: 1 036 549 €, z toho bežné
941 059 €, kapitálové 8 041 €, z finančných operácií 87 449 € (v tom príjem z rezervného fondu 87 420 €)
a výdavky upraveného rozpočtu 1 036 549 €, z toho bežné 847 967 €, kapitálové 188 582 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 23/2014
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 4/2014 zo dňa
14.03.2014.
Po rozpočtovom opatrení č. 4/2014 sú príjmy upraveného rozpočtu na r.2014: 1 082 689 €, z toho bežné
941 129 €, kapitálové 0 €, z finančných operácií 141 560 € (v tom príjem z rezervného fondu 119 657 €)
a výdavky upraveného rozpočtu 1 082 689 €, z toho bežné 883 639 €, kapitálové 199 050 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 24/2014
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 5/2014 zo dňa 11.04.2014
Po rozpočtovom opatrení č. 5/2014 sú príjmy upraveného rozpočtu na r.2014: 1 087 022 €, z toho bežné
941 611 €, kapitálové 0 €, z finančných operácií 145 411 € (v tom príjem z rezervného fondu 123 508 €)
a výdavky upraveného rozpočtu 1 087 022 €, z toho bežné 887 972 €, kapitálové 199 050 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Márii Vadovičovej – hlavnej kontrolórke obce, ktorá oboznámila
prítomných so Záznamom z kontroly č. 2/2014 z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2013.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 25/2014
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 2/2014 z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 26/2014
OZ schvaľuje inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ:
- koncom februára t. r. bolo dokončené rozšírenie osvetlenia ihriska OŠK. Bolo položených 250 m kábla
a osadené tri stožiare (12 m) s osvetľovacími telesami, každé s príkonom 800 W.
- 27. februára sa uskutočnilo otváranie ponúk verejného obstarávania investičnej akcie „Rekonštrukcia časti
miestnej komunikácie Podhájska ulica v Dolnej Krupej“. Víťazom výberového konania sa stala spol.
Cesty Nitra, a. s. s hodnotou zákazky 39 508,21 € s DPH. Výberového konania sa zúčastnilo osem firiem.
Termín začiatku realizácie stavby je 14. apríl 2014, 11. apríla t.r. bol podpísaný protokol o odovzdaní
stavby.
- 8. marca OcÚ zorganizoval uvítanie detí do života. Na akcii sa zúčastnilo 16 detí narodených v roku
2013, z toho 5 dievčat a 11 chlapcov.
- 8. marca sa uskutočnila premiéra divadelného predstavenia „Hľadanie v oblakoch“ a následne tri ďalšie
reprízy. Zároveň starosta poďakoval členom miestneho ochotníckeho divadelného súboru MARION za
pekný umelecký zážitok, ktorý touto hrou pripravili divákom,
- 18. marca bol obci odovzdaný Bezpečnostný projekt, ktorý bola obce povinná dať vypracovať na základe
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 22. marca členovia Poľovníckeho združenia Tri háje vyzbierali v chotári tri veľkoobjemové kontajnery
odpadu, ktorých vývoz na riadenú skládku zabezpečila obec,
- 4. a 9. apríla obec zabezpečila likvidáciu divokej skládky za Hornou ulicou, bolo naložených 8
veľkoobjemových kontajnerov, ktoré boli taktiež vyvezené na náklady obce na riadenú skládku do firmy
A.S.A. Trnava.

- 11. apríla boli v obci rozmiestnené 4 kontejnery, ďalšie sa rozmiestnia po veľkonočných sviatkoch, za
vývoz jedného kontajnera obec zaplatí cca 180 €, celkové náklady na vývoz vyššie uvedených
kontajnerov dosiahnu cca 3 400 €.
- 11. apríla bol podpísaný protokol o odovzdaní stavby medzi obcou a firmou EKOP s. r. o. Kátlovce na
investičnú akciu „Rekonštrukcia Krátkej ulice D. Krupá“. S výstavbou sa začne 14. apríla 2014.
- v týždni od 14. apríla bude dokončená projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka v Hoštákoch.
- začiatkom apríla bol v dvoch kanceláriách OcÚ nainštalovaný nový nábytok.
Uznesenie č. 27/2014
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách obecného úradu od konania posledného
rokovania OZ.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej informoval, že podľa novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 1. júla 2014 nebudú vykonávať aktivačné práce ako
doteraz v trvaní 80 hodín/mesiac, ale poberatelia dávky v hmotnej núdzi budú povinní odpracovať iba 32
hodín mesačne. Uvedené zmeny skomplikujú doterajší systém aktivačných prác, tento systém sa stáva
nevýhodný pre uchádzačov o prácu, pretože za odpracovaných 32 hodín mesačne dostanú iba dávku
v hmotnej núdzi, ďalšiu sumu za výkon aktivačných prác už od 1.júla nedostanú. Takže namiesto 124 €
im bude vyplácaných iba 62 €. Uvedený systém je nevýhodný aj pre obec, pretože uchádzači o prácu v obci
odpracujú od 1.júla iba 40% z pracovnej doby, ktorú sú povinní odpracovať do tohto dátumu. Táto
skutočnosť sa prejaví aj na rozsahu prác vykonaných v obci.
Vo veci zámeru prenajať nebytové priestory v budove OŠK Dolná Krupá v zmysle uznesenia č 16/2014
bola doručená obci jedna ponuka. Po otvorení obálky starosta obce prečítal ponuku Daniela Sucháňa
s cenou 24.90/m2.
(PRÍLOHA č. 3)
Starosta obce požiadal, aby bolo pri schvaľovaní žiadosti doplnené, že nájomné nebude trvať viac ako 10
dní v mesiaci.
Uznesenie č. 28/2014
OZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove OŠK Dolná Krupá s podlahovou plochou 82 m2
na základe ponuky Daniela Sucháňa. Nájomné sa určuje vo výške 24,90/m2 a nájom nebude trvať viac ako
10 dní v mesiaci, na obdobie od 1.5.2014 do 30.4.2017.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce:
- navrhol vyradiť nehnuteľný majetok – tlačiareň HP LaserJet 1200, inv. č. 86, nadobudnutej v roku 2002,
nadobúdacia cena 668,92 €, umiestnená v kancelárii č.1. Odôvodnenie: tlačiareň bola opotrebovaná –
robila v texte nečitateľnú škvrnu, čo bolo neopraviteľné.
Uznesenie č. 29/2014
OZ schvaľuje vyradenie nehnuteľného majetku – tlačiarne HP LaserJet 1200, inv. č. 86, nadobudnutej
v roku 2002, nadobúdacia cena 668,92 €, umiestnenej v kancelárii č. 1.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
prečítal žiadosť Viery Dubovskej a Jozefa Dubovského o odkúpenie pozemku parc. č. 3773/10 o výmere
56m2 v k. ú. obce Dolná Krupá, ktorá sa nachádza uprostred ich nehnuteľností. Navrhol, aby bol predaj
realizovaný na základe osobitného zreteľa.
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 30/2014
OZ schvaľuje zámer predať na základe žiadosti obecný majetok – pozemok, parc. č. 3773/10 o výmere 56
m2 v k. ú. obce Dolná Krupá na základe osobitného zreteľa v cene 5€/m2. Osobitný zreteľ spočíva v tom,
že pozemok sa nachádza uprostred nehnuteľností žiadateľov o kúpu, ktorý ho užívajú a pre obec pozemok
nemá zásadný hospodársky význam.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
- Mgr. Lehotová: občania opäť začali so spaľovaním odpadu v záhradách.
- Ing. Brestovanský: pri potoku na pri Dolnom Chríbe niektorí občania majú neporiadok a spaľujú tam
odpad, poďakoval poľovníkom a dobrovoľníkom za očistenie chotára,
- Ing. Totka: zo šachty pri kríži vedľa cesty do Dolného Dubového vyteká voda,
- starosta obce: šachta zostala po pôvodnej dochlórovačke vody, v súčasnej dobe po niekoľkonásobnom
upozornení zo strany obce už pracovníci TAVOS-u a.s. problém odstraňujú,
- Mgr. Slabá: či sa problém s divokou skládkou nedá riešiť kamerovým systémom, chodník pri moste cez
potok na Nám. Sv. Vendelína je poškodený, v akom stave je zavedenie vody do kostola?

- starosta: poľnohospodárske družstvo vec so zavedením vody vybavuje, bola podaná žiadosť na TAVOS,
na monitorovanie divokej skládky kamerovým systémom nemá obec finančné prostriedky, poškodenie
chodníka bude posúdené a urobí sa oprava.
Poslanci sa zhodli na potrebe preventívnych opatrení, ktorými by sa riešila neúnosná situácia so skládkou
odpadu za Hornou ulicou.
Uznesenie č. 31/2014
OZ odporúča starostovi obce zistiť možnosti osadenia fotopasce ako možného preventívneho opatrenia pri
riešení problému divokých skládok v obci.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- S. Lehota: dychovka sa zúčastní zájazdu do Mariazellu, požiadal o príspevok na autobus,
- starosta: vzhľadom na situáciu v rozpočte žiadosť o príspevok navrhol presunúť na nasledujúce rokovanie
OZ,
- PhDr. Korchová: Na dokončenie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ je k dispozícii cenová ponuka na
ďalšie štyri prvky (šmykľavka s hojdačkami, veľký kolotoč, šplhacia zostava, pieskovisko so sedením),
spolu za 5760 €. Chýba už iba plastové zábradlie na betónovú plochu (1348 €). Vzhľadom k predošlému
prísľubu z OcÚ v Hornej Krupej navrhne, aby túto položku zaplatila obec H. Krupá, keďže škôlku
navštevujú aj deti z tejto obce.
- Mgr. Horváth: vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na práci pri osvetlení ihriska: Milanovi
Dekanovi, Jozefovi Sýkorovi a pracovníkom OcÚ. Upozornil, že dopravná situácia na Školskej ulici je
v raňajších hodinách neúnosná, vyjadril spokojnosť s činnosťou a s aktuálnym repertoárom nášho
divadelného súboru,
- starosta: problém bol už riešený, dopravný inšpektorát jednosmernú premávku na tejto ulici zamietol.
- Mgr. Petráš: mala by sa doplniť zeleň v kvetináčoch pri kostole a dome služieb, pripomenul možnosť do
konca apríla poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2013 občianskym združeniam so sídlom v obci.
- Mgr. Kováč: pozval prítomných na pripravované kultúrne podujatia: 12. mája 2014 muzikál Tisícročná
včela v Nitre, 7. júna v rámci Slávnosti ruží na koncert Jaroslava Dvorského vo farskom kostole.
k b o d u 7:
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 8:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Martina Slabá ................................
Stanislav Lehota .................................

Dolná Krupá, 20. apríl 2014

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

