ZÁPISNICA
z 19. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. februára 2014 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
za 4. štvrťrok 2013
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
5. Schvaľovanie návrhu VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce
Dolná Krupá, schvaľovanie návrhu VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá
6. Schvaľovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 20142020
7. Úprava rozpočtu obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, 1 poslanec sa ospravedlnil
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Ing. Petra Brestovanského a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 1/2014
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 13. decembra 2013.
- K uzneseniu č. 111/2013: OcÚ odpovedal Š. Domaničkovi v zmysle prijatého uznesenia.
- Uzn. č. 114/2013 vo veci pripojenia objektu kostola na vodovod, ktorý prevádzkuje Tavos a.s. boli
oslovení predseda PD a pracovník, ktorý má túto oblasť v kompetencii. Obaja odpovedali, že mali prísľub
od spol. Termomont, že zabezpečí všetky náležitosti s napojením na verejnú vodovodnú sieť, čo sa doteraz
nestalo. PD zašle žiadosť o pripojenie na TAVOS, a. s.
- Uzn. č. 115/2013 vo veci budúceho využitia pozemkov pri letnej pivárni bol do Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja tento priestor zaradený ako relaxačná a oddychová zóna s detským ihriskom
a športoviskami.
Uznesenie č. 2/2014
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič odovzdal slovo Ing. Vadovičovej - hlavnej kontrolórke obce, ktoré
predniesla Záznam z kontroly č. 1/2014. Záznam obsahoval: kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 4.
štvrťrok 2013, kontrolu rozpočtových príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie 4. štvrťrok
2013, kontrolu dotácií z rozpočtu obce poskytnutých v 4. štvrťroku 2013, kontrolu sociálneho fondu v
4. štvrťroku 2013 a kontrolu VZN s účinnosťou od 1. januára 2013.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 3/2014
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č.1/2014

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Ing. Vadovičová - hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2013. Správa je vypracovaná na základe § 189 ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór obce predkladá OZ najmenej raz ročne
správu o kontrole činnosti do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 4/2014
OZ berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol návrh VZN 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť
Územného plánu obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 3)
Boli zapracované nasledovné zmeny:
- ZMENA 01/2013 - a plochy nízkopodlažnej zástavby - rodinné domy (Hlavná ul., horný koniec),
- ZMENA 01/2013 - b bytová výstavba viacpodlažná (bytový dom pri škole),
- ZMENA 01/2013 - c1, - c2, - c3, plochy určené na bývanie formou IBV (Potôčky).
- O. Bohunický: obec by mala viac podporovať individuálnu bytovú výstavbu tým, že vybuduje
komunikácie.
- starosta obce: obec podporuje IBV. V uplynulom období dala obec vypracovať viaceré štúdie (Záhrady,
Potočná, Pod Družstvom atď), pri Záhradách dokonca s geometrickým plánom na prvých 13 RD.
Problém nastal v momente, keď občania mali darovať zo svojej záhrady plochu cca 1,5 ára pod pozemok,
na ktorom by sa vybudovali inžinierske siete, čím by sa ich parcely zároveň zhodnotili ako stavebné
pozemky. Z 13 oslovených vlastníkov súhlasili 4.
Ako náhrada sa schvaľuje výstavba RD v iných lokalitách.
- Ing. Brestovanský: obec by mala dohliadnuť na to, aby sa nové pozemky na Potôčkoch ďalej nedelili na
menšie.
Uznesenie č. 5/2014
1. Berie na vedomie
a) správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 01/2013 Územného plánu obce
Dolná Krupá (príloha č. 1)
b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien
a doplnkov 01/2013 Územného plánu obce Dolná Krupá
2. Schvaľuje
a) Zmeny a doplnky 01/2013 Územného plánu obce Dolná Krupá,
b) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov
01/2013 Územného plánu obce Dolná Krupá (príloha č. 2)
c) VZN č.3/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2013 Územného plánu
obce Dolná Krupá
3. Ukladá
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 3/2014
Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2013
b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2013 Územného plánu
obce Dolná Krupá schvaľovacou doložkou
Termín: do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2013
c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2013 územného plánu Registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín: do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 01/2013
d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2013 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 01/2013
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
V súvislosti s obytnou zónou Potôčky starosta predložil na prerokovanie Projekt pre územné konanie –
obytná zóna IBV Potôčky II Dolná Krupá, ktorú v zastúpení investora JUDr. Petra Juhása predložil Jozef
Kavický.
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 6/2014
OZ schvaľuje projekt stavby pre územné konanie – obytná zóna IBV Potôčky II Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce udelil slovo J. Dekanovej, ktorá prítomných oboznámila s návrhom VZN č. 4/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná
Krupá.
(PRÍLOHA č. 5)
- po pripomienkach poslancov sa čas predaja predĺžil do 17.00 hod.

Uznesenie č. 7/2014
OZ schvaľuje návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce informoval, že analytická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Dolná Krupá na roky 2014-2020 (ďalej PHSR) bola už schválená. Predložil na rokovanie OZ strategickú
časť PHSR, ktorú dostali poslanci vopred na pripomienkovanie v elektronickej forme.
V jeho tabuľkovej časti sú zapracované aj investičné akcie na roky 2014-2020.
(PRÍLOHA č. 6)
Okrem už zahrnutých aktivít boli do PHSR na návrh starostu obce a Ing. Brestovanského doplnené
nasledovné:
- nahradenie terajších svietidiel verejného osvetlenia LED svietidlami,
- protipovodňová ochrana v intraviláne a v extraviláne obce,
- využitie obnoviteľných zdrojov energie v obecných budovách,
Uznesenie č. 8/2014
OZ schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020
s doplnením aktivít podľa prednesených návrhov.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 1/2014 zo dňa
21.1.2014, č. 2/2014 zo dňa 10.2.2014 a č. 3/2014 zo dňa 21.02.2014.
PRÍLOHY č.7A, 7B, 7C)
Rozpočtovým opatrením č.1/2014 bol do rozpočtu doplnený zostatok nevyčerpaných finančných
prostriedkov z normatívu ZŠ s MŠ z r. 2013 v sume 21 866 eur a z dopravného 17 eur. Podľa návrhu
ZŠsMŠ tieto prostriedky budú v r.2014 použité vo výdavkoch školy na údržbu 17 320,- na materiál 4200,a ostatné na energie a služby, dopravné vyplatené rodičom žiakov z Hornej Krupej.
Rozpočtovým opatrením č.2/2014 boli do príjmov aj do výdavkov doplnená dotácia zo ŠR na prídavok na
dieťa a bola navýšená dotácia zo ŠR –normatív na školstvo na r.2014 o 17 874 eur. Podľa návrhu ZŠsMŠ
tieto prostriedky budú použité na platy, odmeny a odvody poistného.
Rozpočtovým opatrením č.3/2014 boli navýšené napr. tieto výdavkové položky: na interiérové vybavenie
registratúrnej miestnosti a kancelárií o 3000 €, materiál o 1500 € (materiál na štuktúrovanú kabeláž
a maľovanie), údržba budovy OcÚ o 600 €, reprezentačné výdaje o 150 € (zakúpenie darčeka-prac.zošitov
pre budúcich prvákov), odmeny na dohody bud. OcÚ o 400 € a odmeny na dohodu verejné obstarávanie
o 2100 €, kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu o 1000 €.
- Mgr. Valjentová – riaditeľka ZŠsMŠ – po poruche jedného z kotlov v škole boli servisným technikom
skontrolované aj ostatné kotly. Používané kotly zn. Baxi majú 8 rokov, dva sú v havarijnom stave, resp.
nefunkčné. Po dva kotly sú v oboch budovách a v materskej škole a jeden je v telocvični.
Keďže prípadná výmena náhradných dielov by bola neefektívna, musel byť nefunkčný kotol v pavilóne B
nahradený novým zn. Buderus. Uhradený bol z prostriedkov školy (3434 €), pôvodne určených na iný
účel. Riaditeľka školy požiadala obec, aby jej fakturovanú čiastku refundovala a v rámci schvaľovanej
zmeny rozpočtu požiadala aj vyčlenenie prostriedkov na nákup ďalšieho z nefunkčných kotlov v pavilóne
A, spolu vo výške 6 000 €.
- starosta obce: nefunkčný kotol v pavilóne B bol operatívne vymenený a ďalší kotol stačí vymeniť pred
novou vykurovacou sezónou t.j. v septembri t.r., treba si určiť priority a časť financií presunúť z iných
položiek v rozpočte. Z normatívu, ktorý škole zostal z roku 2013 vo výške takmer 22 tis. € by sa časť
prostriedkov určená na výmenu elekroinštalácie v pavilóne A a B mohla presunúť na financovanie kotlov,
pretože postupne bude potrebné v budúcich rokoch vymeniť všetky kotle a taktiež výmena nábytku nie je
tak urgentná.
- riaditeľka ZŠsMŠ: prostriedky v sume 3000 € schválené z rozpočtu obce boli určené na nákup nábytku
a ten už objednala. Podľa revíznej správy z elektroinštalácií sú to poruchy na okamžité odstránenie.
- Ing. Totka: nedostatky zistené pri revízii elektroinštalácií by sa mali hneď odstrániť.
- PhDr. Korchová: Keď sa našli fin.prostriedky na kúpu pozemku mali by sme nájsť aj na výmenu kotlov.
- K. Baránek: je fakt, že za minulé roky sa údržba školy zanedbávala, zaujímal sa o to, či pri terajšom počte
žiakov vôbec potrebujeme takú veľkú školu.
- starosta obce: nevyhovujúci stav kotlov nie je dôsledkom zanedbanej údržby, tá sa vykonávala, avšak je to
dôsledok nevhodne zvoleného typu kotlov Baxi (zakúpených ešte v r. 2005), ktoré majú kratšiu dobu
životnosti a nie sú tak kvalitné ako iné typy kotlov napr. Viesman alebo Buderus.
- riaditeľka ZŠsMŠ: do jednej budovy sa všetky triedy nezmestia, v budúcom školskom roku budú asi
otvorené dve triedy 1. ročníka.

- starosta obce: naša škola je rozsiahla (4 budovy) s 2 ha pozemkom. Už pri projekte na jej rekonštrukciu
z eurofondov do nákladov prísne limitovaných počtom žiakov nemohla byť zaradená do rekonštrukcie
telocvičňa, ktorá sa následne rekonštruovala z rozpočtu obce a z dotácie, ktorú obec
získala
z Ministerstva školstva SR. V mnohých školách si v rámci podobných projektov mohli prefinancovať aj
vybavenie interiéru. U nás to nebolo možné. Preto modernizácia školy chce čas a nedá sa všetko riešiť
hneď, obec do našej školy investovala značné finančné prostriedky z rozpočtu obce ako aj z eurofondovkomplexné rekonštrukcie všetkých budov, osvetlenie areálu, kamerový systém, zbúranie skladu, detské
ihrisko atď. Je potrebné, aby aj škola formou predkladania vlastných projektov a žiadostí získavala
finančné prostriedky.
- Ing. Brestovanský: každý obhajuje svoju pozíciu a snahu budovať, čo je veľmi pozitívne. Problém spočíva
v tom, kde nájsť potrebné prostriedky, aj riešenie s výmenou kotlov treba rozložiť na dlhšie časové
obdobie.
- starosta obce: navrhol, že ak budú škole poukázané financie z navýšeného normatívneho príspevku,
prípadne ak škola získa fin. prostriedky v dohadovacom konaní, škola uhradí náklady z nich.
- riaditeľka ZŠsMŠ: Ak prípadne získa škola financie z iných zdrojov, využije ich na ďalšie výdavky
súvisiace s modernizáciou školy.
-Mgr. Petráš: prostriedky pre školu schválené v rozpočte zastupiteľstvom boli určené na iné investície,
preto by sme nemali ich využitie meniť, odkiaľ boli presunuté finančné prostriedky pri položkách
zahŕňajúcich údržbu časti OcÚ ?
- starosta obce: tieto prostriedky boli presunuté z rezervného fondu, nakoľko v r.2013 bolo napr. na údržbu
budovy Ocú nižšie čerpanie výdavkov o 5751 €, na interiérové vybavenie nižšie čerpanie o 2942 € . Zo
zostatku rezervného fondu je plánované dofinancovanie rekonštrukcie chodníka v Hoštákoch, u ktorej
máme v rozpočte na rok 2014 zahrnutých cca 50% nákladov resp. riešiť havarijné situácie v obci. Napriek
tejto skutočnosti navrhol použiť časť týchto prostriedkov na nákup kotlov s upozornením, že zostatok
rezervného fondu zostane tak nízky, že financovanie uvedených akcií bude problematické.
Uznesenie č. 9/2014
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2014 zo dňa
21.01.2014.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 10/2014
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2014 zo dňa
10.02.2014.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 11/2014
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 3/2014 zo dňa 21. 2. 2014
s úpravou 6000 € na nákup kotlov v budove ZŠsMŠ .
Po rozpočtových opatreniach č. 1, 2 a 3/2014 sú príjmy upraveného rozpočtu na r.2014: 1 080 234 €,
z toho bežné 938 674 €, kapitálové 0 €, z finančných operácií 141 560 € (v tom príjem z rezervného fondu
119 657 €) a výdavky upraveného rozpočtu 1 080 234 €, z toho bežné 881 184 €, kapitálové 199 050 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce:
- informoval prítomných, že vo veci zámeru obce prenajať predajňu potravín na Trnavskej ceste – budova
súpisné č. 313 sa prihlásil jeden záujemca. Po otvorení obálky prečítal ponuku Rudolfa Záreckého, bytom
Špačince, Športová 44/552 .
(PRÍLOHA č. 8)
- prečítal žiadosť MUDr. J. Lančariča o predĺženie nájmu ambulantných priestorov na ďalšie 3 roky.
(PRÍLOHA č. 9)
- prečítal žiadosť Michala Bohunického o povolenie stavby rodinného domu na pozemku par. č. 459/23.
(PRÍLOHA č. 10)
- informoval, že vedenie OŠK oznámilo obci , že nie je spokojné s prevádzkovateľom rýchleho
občerstvenia na futbalovom ihrisku v budove OŠK s MARRONE s.r.o.. Pri rokovaniach o tomto probléme
s obcou sa vedenie OŠK zaujímalo o možnosti, čo najrýchlejšieho ukončenia nájomnej zmluvy. Obec
uviedla, že v Čl. 4 písm. g nájomnej zmluvy je deklarované, že ak nájomca mešká s platbou nájomného

viac ako 1 mesiac je to dôvodom na ukončenie predmetnej zmluvy. Súčasný nájomca meškal s platením
nájomného viac ako 1 mesiac.
- D. Kabát (člen vedenia OŠK) navrhol vzhľadom na vyššie uvedené nedodržanie zmluvných podmienok
ukončiť nájomný vzťah s nájomcom nebytových priestorov v budove OŠK.
- starosta obce: zmluvný vzťah vznikol na základe súhlasu zastupiteľstva a preto dal hlasovať o ukončení
nájomného vzťahu. Obec musí pri nájme majetku postupovať podľa zákona o majetku obcí § 9 ods. 9
písm. a). a preto následne dal hlasovať o schvaľovaní zámeru prenajať predmetné nebytové priestory
v budove OŠK. Nájom nebude trvať viac ako 10 dní v mesiaci a obec bude striktne vyžadovať
dodržiavanie zmluvou stanovených podmienok.

-informoval, že Okr. úrad Trnava katastrálny odbor požaduje vo veci zámeny obecných pozemkov
a pozemkov Ivana Heráka doplniť do uzn. č.65/2013 o názov katastrálneho územia, kde sa
pozemky nachádzajú a skutočnosť, či bolo predmetné uzn. schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Uznesenie č. 12/2014
OZ schvaľuje nájom budovy súpisné č.313 Trnavská cesta, Dolná Krupá - 30m2 ako predajňu potravín,
drogistického tovaru, školských potrieb a dennej tlače podľa ponuky Rudolfa Záreckého v cene 11,65/m2
na obdobie troch rokov, t.j. do 28.2.2017.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 13/2014
OZ schvaľuje predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove OcÚ na ďalšie 3 roky, t.j. do 31.3.2017
v zmysle žiadosti MUDr. J. Lančariča.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 14/2014
OZ schvaľuje povolenie stavby rodinného domu na pozemku par. č. 459/23, k.ú. Dolná Krupá v zmysle
žiadosti Michala Bohunického.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 15/2014
OZ schvaľuje zrušenie zmluvy nebytových priestorov v budove OŠK Dolná Krupá z dôvodu nedodržania
zmluvných podmienok zo strany nájomcu MARRONE s.r.o.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 16/2014
OZ schvaľuje zámer prenajať nebytové priestory v budove OŠK Dolná Krupá súpisné č. budovy 670, parc.
č. 149/3 k.ú Dolná Krupá s podlahovou plochou 82 m2.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 17/2014
OZ schvaľuje doplnenie uzn. č.65/2013 nasledovne: Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa nachádzajú
v katastrálnom území Dolná Krupá. Uznesenie bolo schválené viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
/ za 8 – proti 0-zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ:
- 2. januára 2014 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie na Rekonštrukciu časti miestnej
komunikácie Podhájska ulica,
- 9. januára sa uskutočnilo výberové konanie na realizáciu investičnej akcie Rekonštrukcia Ul. Krátka,
víťazom výberového konania sa stala firma EKOP s. r. o. Kátlovce (ponuka 46 747,54 € bez DPH).
Výberového konania sa zúčastnilo 6 firiem,
- 28. januára bol vyrezaný suchý topoľ na ihrisku, ktorý ohrozoval bezpečnosť,
- 3. februára vyšla vo vestníku výzva na podávanie ponúk na realizáciu investičnej akcie Rekonštrukcia
časti miestnej komunikácie Podhájska ul. Do dňa rokovania obecného zastupiteľstva si súťažné podklady
vyzdvihlo 15 firiem. Termín ukončenia podávania ponúk je 26. február t. r. a otváranie ponúk je
stanovené na 27. februára o 10.00 h. Rozpočtovaná cena je 64 000 € s DPH,
- v 5. a 6 týždni boli pracovníkmi OcÚ na cintoríne rozbité podstavce zo starých pomníkov, obvodové
betóny z hrobov, ktoré nájomcovia hrobov pri budovaní nových pomníkov z cintorína neodviezli, tento
materiál bol zlikvidovaný,
- v 5. a 6 týždni bol v bývalej miestnosti ženského lekára zriadený archív (registratúrna miestnosť bola
vymaľovaná, boli nainštalované regály). Povinnosť zriadiť registratúrne stredisko bola obci pripomenutá
pri kontrole vykonávanej pracovníkom Okresného archívu,

- 5. februára sa začali práce na odstránení priečky v kancelárii č. 2, bola doplnená plávajúca podlaha, boli
upravené rozvody a celá kabeláž k počítačom (aj do knižinice). Kancelárie ešte zostáva doplniť
nábytkom.
- 20. februára bola zadaná objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu
rekonštrukcia chodníkov Hoštáky.
k b o d u 9:
- O. Bohunický: zopakoval zámer osadiť novú sochu Panny Márie na pôvodnom mieste v areáli školy.
starosta a poslanci: myšlienku vítajú, ale vzhľadom na finančné možnosti obce, odporúčajú zámer
realizovať formou dobrovoľníckych aktivít
- Mgr. Lehotová: ako často sa vyprázdňujú kontajnery na šatstvo?
- starosta obce: s firmou, ktorá v obci rozmiestnila kontajnery na šatstvo je problematická komunikácia, ale
obsah sa pravidelne vyberá.
- K. Baránek: v Hoštákoch sa bude robiť iba chodník, alebo aj nájazdy k domom?
- Mgr. Petráš: akej farby bude dlažba na chodníku v Hoštákoch?
- starosta obce: projekt bude zahŕňať iba samotné chodníky, dlažba bude sivá.
- Ing. Totka: či by rokovania OZ nemohli byť v iný deň ako v piatok?
- starosta obce: Zasadnutie OZ zvoláva starosta, termín je vždy oznámený v dostatočnom časovom
predstihu.
- S. Lehota: požiadal o miesto na uskladnenie divadelných kulís v kultúrnom stredisku, či občan má
povinnosť ohlásiť ohňostroj? Pozval prítomných na premiéru divadelného prestavenia Hľadanie
v oblakoch, ktoré sa uskutoční 9. marca t. r..
- starosta obce: konanie ohňostroja by sa malo oznámiť, okrem posledného dňa v roku.
- JUDr. Žák: avizoval do kalendára podujatí ukážku žatvy na koniec augusta v areáli kaštieľa a zaujímal sa,
či obec ako akcionár TAVOS a.s. má vyplácané dividendy .
-starosta : majoritní akcionári TAVOS a.s. doteraz neodsúhlasili žiadne vyplácanie dividend pre
akcionárov.
k b o d u 10:
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 11:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Ing. Peter Brestovanský ................................
Ing. Marek Totka .................................
Dolná Krupá, 27. február 2014
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

