ZÁPISNICA
z 21. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. júna 2014 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá – kontrola pokladne, kontrola príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce za 1. štvrťrok 2014
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 7. 2014
do 31. 12. 2014
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2013
6. Prerokovanie záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2013
7. Rôzne
8. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil PhDr. Moniku Korchovú a Mgr. Mareka
Horvátha.
Uznesenie č. 32/2014
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 7 - 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 11. apríla 2014.
- K uzneseniu č. 31/2014, ktorým OZ uložilo starostovi obce zistiť možnosti osadenia fotopasce ako
preventívneho opatrenia pri riešení problému divokých skládok. Cena fotopasce je cca 320 €, aby bol ich
účinok efektívny, na uvedené miesto by sa museli osadiť dva kusy. Momentálne sa na uvedenú divokú
skládku odpad nevyváža. V rozpočte aktuálne nie sú na nákup fotopascí potrebné finančné prostriedky.
Vývoj situácie na skládke sa bude naďalej sledovať.
Uznesenie č. 33/2014
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby prítomných
oboznámila so záznamom z kontroly č. 3/2014.
(PRÍLOHA č. 1)
Záznam obsahoval kontrolu:
a) pokladne obce Dolná Krupá za 1. štvrťrok 2014,
b) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za kontrolované obdobie 1. štvrťrok 2014,
c) dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Dolná Krupá.
Uznesenie č. 34/2014
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 3/2014.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla Plán
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
(PRÍLOHA č. 2)
Návrh plánu kontrolnej činnosti je vypracovaný podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
vypracúva sa na šesť mesiacov a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo, 15 dní pred zasadnutím bol zverejnený
na úradnej tabuli.
Uznesenie č. 35/2013
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie od 1.7. 2014 do 31.12.2014.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 5:
Hlavný kontrolór obce vypracúva v súlade s ods. 1 písm. c) § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladá odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve.
(PRÍLOHA č. 3)
Hlavná kontrolórka obce Dolná Krupá posudzovala zákonnosť predloženého návrhu a jeho metodickú
správnosť.
Návrh záverečného účtu obce je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 ods. 1 a 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti.
V zmysle § 16 ods. 10 písm. a) tohto zákona odporučila hlavná kontrolórka obce uzatvoriť prerokovanie
záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2013 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.
Uznesenie č. 36/2014
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá za rok
2013.
Záverečný účet obce s hodnotiacou správou bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na verejnú diskusiu
a dostali ho všetci poslanci na preštudovanie v časovom predstihu pred rokovaním OZ. Okrem toho
vychádzali zo stanoviska hlavnej kontrolórky obce.
(PRÍLOHA č. 4)
Poslanci nemali otázky k predloženému dokumentu ani nevzniesli výhrady, pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 37/2014
OZ schvaľuje záverečný účet obce s hodnotiacou správou za rok 2013 s výrokom: súhlasí s celoročným
hospodárením Obce Dolná Krupá za rok 2013 bez výhrad.
/za 7 – proti 0 – zdržal sa 0/
Uznesenie č. 38/2014
OZ schvaľuje použitie zostatku účelovo viazaných bežných príjmov z roku 2013 vo výške 21 902,4 € na
použitie v roku 2014.
/za 7 – proti 0 – zdržal sa 0/
Uznesenie č. 39/2014
OZ potvrdzuje použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu za rok 2013:
- z prebytku bežného rozpočtu vo výške 126 051,18 €
- v rámci finančných operácií z prostriedkov rezervného fondu vo výške 52 748,99 €.
/za 7 – proti 0 – zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 6/2014 zo dňa
2.5.2014, č. 7/2014 zo dňa 27.5.2014 a č. 8/2014 zo dňa 13.06.2014.
(PRÍLOHY č. 4A, 4B, 4C)
V rozpočtovom opatrení č. 6 je zapracovaná dotácia vo výške 12000 €, ktorá bola na účet poukázaná zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom Odboru školstva OÚ v Trnave na riešenie havarijnej situácie
elektroinštalácie v škole, ďalej finančné prostriedky na financovanie volieb do eur. parlamentu a prídavky na
dieťa.
V rozpočtovom opatrení č. 7 je zapracovaná dotácia od Obce Horná Krupá pre ZŠ s MŠ vo výške 1000 € na
vyhotovene zábradlia na detskom ihrisku v areáli materskej školy.
V rozpočtovom opatrení č.8 boli najmä tieto zmeny:
- navýšené príjmy bežného rozpočtu o 1 183 €, z toho preplatok za plyn z r. 2013 suma 1 083 €,
- navýšené príjmy z finančných operácií - prevod z rezervného fondu o 16 274 €,
- navýšené výdavky na el. energiu verejné osvetlenie o 5 180, na energie v školskej jedálni o 1 062 €,
platy a odvody v MŠ o 4 024 €, na dopravu dychovej hudby zapracovaný výdavok 500 € a iné, ďalej
presuny medzi položkami v zmysle prílohy 4C – napr. financovanie dobrovoľného hasičského zboru v obci
bude formou transferu, nakoľko sa stal právnickým subjektom,
- Mgr. Petráš: k rozpočtovému opatreniu č. 8 žiadal bližšie vysvetliť úpravy v jednotlivých výdavkových
položkách kapitálového rozpočtu pri jednotlivých investičných akciách.
- Ing. Kozáková: úpravy vychádzali z doterajších reálnych nákladov pri rekonštrukciách miestnych
komunikácií Krátka a Podhájska. Tu sa vysúťažili nižšie ceny, ušetrené prostriedky budú použité pri
plánovanej rekonštrukcii chodníka na ul. Hoštáky, pretože v pôvodnom rozpočte sa na tento chodník
rozpočtovala len nízka suma nakoľko v čase tvorby rozpočtu nebolo ešte uzatvorené hospodárenie za rok
2013. Tu sa okrem pôvodného rozpočtu použije 42 773 € z rezervného fondu.

Uznesenie č. 40/2014
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 6/2014 zo dňa 2.5.2014
(príjmy po úprave 1 100 543 €, výdavky 1 100 543),
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 41/2014
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 7/2014 zo dňa 27.5.2014
(príjmy po úprave 1 101 543 €, výdavky 1 101 543).
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 42/2014
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 8/2014 . Po rozpočtovom opatrení
č. 8/2014 boli príjmy upraveného rozpočtu na r.2014: 1 119 000 €, z toho bežné 957 315 €, kapitálové 0 €,
z finančných operácií 161 685 € (v tom príjem z rezervného fondu 139 782 €) a výdavky upraveného
rozpočtu 1 119 000 €, z toho bežné 913 993 €, kapitálové 205 007 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 43/2014
OZ schvaľuje dotáciu dobrovoľnému hasičskému zboru v sume 800 €.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 44/2014
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu v r. 2014 na financovanie týchto investičných akcií:
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Krátka - v rozpočtovanej sume 57 600 €,
- Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Podhájska - v rozpočtovanej sume 39 409 €,
- Rekonštrukcia chodníka ul. Hoštáky – v rozpočtovanej sume 42 773 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ:
a) v mesiacoch apríl a máj sa realizovala investičná akcia Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie
Podhájska ul. Bol odfrézovaný asfalt a položený nový asfaltový koberec v dĺžke 156 m. Bol vybudovaný
odvodňovací žľab a chodník popri múre starého cintorína.
b) v súčasnosti prebieha rekonštrukcia Krátkej ulice, bol vyhotovený podklad pod cestu a cementová
stabilizácia, na ktorú bude položený asfaltový koberec v dĺžke cca 130 m. Dokončuje sa chodník
široký 1,5 m, práce v máji brzdilo daždivé počasie.
c) 11. mája OcÚ v spolupráci s miestnou ZŠsMŠ zorganizoval oslavy Dňa matiek. Deti pod vedením
učiteliek pripravili pekný program, za čo im starosta poďakoval.
d) 14. mája majiteľ firmy Apimed Ing. Kudláč pozval na návštevu prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Prezidenta privítali Ing. Kudláč, starosta obce a predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.
Prezident si prezrel výrobné priestory firmy.
e) 29. mája sa uskutočnilo otváranie ponúk na investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka Ul. Hoštáky.
Chodník bude mať dĺžku 461 m a šírku 1,5 m.
Víťazom sa stala fi. EKOP s. r. o. Kátlovce s cenou
64 132,9 € bez DPH. (76959,52 € s DPH). Predpokladaný začiatok prác je august.
f) 15. mája bola podaná na Spoločný obecný úrad žiadosť o stavebné povolenie na uvedenú stavbu,
g) 2. júna bola podaná žiadosť o kolaudáciu stavby rekonštrukcia časti MK Podhájska ulica, kolaudácia sa
uskutoční 24. júna,
h) 2. júna Klub dôchodcov zorganizoval brigádu na cintoríne, za čo starosta poďakoval,
i) 4. júna sa začalo stavebné konanie na rekonštrukciu chodníka Ul. Hoštáky za účelom vydania stavebného
povolenia,
j) 7. – 8. júna sa v kaštieli uskutočnila Slávnosť ruží,
k) 16. júna sa začne s výkopovými prácami pre položenie káblov a osadenie trafostanice, ktoré realizuje
Západoslovenská distribúcia a.s.,
l) pozval všetkých na program hudobno-zábavnej skupiny Duo Yamaha, ktorý sa uskutoční 27. júna o 19.00
v kultúrnom stredisku.
Uznesenie č. 45/2014
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách obecného úradu od konania posledného
rokovania OZ.
Starosta obce:
 informoval, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vykonal štátny dozor v materskej
škole. Zo záverov kontroly vyplynulo, že vzhľadom k počtu detí navštevujúcich MŠ budú sa musieť
v sociálnych zariadeniach MŠ urobiť úpravy a osadiť 4 kusy WC mís a 3 kusy umývadiel.
v zmysle zámeru predať obecný majetok schválený uznesením č. 30/2014 navrhol schváliť predaj
pozemku parc. č. 3773/10 v zmysle žiadosti Viery Dubovskej a Jozefa Dubovského.

Uznesenie č. 46/2014
OZ schvaľuje v súlade s ust. § 9a, ods. 8, písm. e zákona. č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
prevod vlastníctva pozemku: parc. č. 3773/10 zastavané plochy vo výmere 56 m2 zapísanej na LV 1400
(ktorá vznikla z pôvodnej parcely č.3781/1) v kat. území Dolná Krupá, register C ako prípad hodný
osobitného zreteľa kupujúcim Viere Dubovskej a Jozefovi Dubovskému bytom Voderady 176 za cenu 5 €/
m2 . Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok sa nachádza uprostred nehnuteľnosti (pozemku) žiadateľov,
ktorý ho užívajú a cez neho majú prístup na svoje pozemky, ktoré sú s ním susediace. Pre obec nemá
predmetný pozemok zásadný hospodársky význam.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/ prišiel poslanec Brestovanský
Starosta obce prečítal žiadosti:
 Mgr. Nory Polákovej, Lekáreň Dolná Krupá o predĺženie nájomnej zmluvy o 3 roky. (PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 47/2014
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle žiadosti Mgr. Nory Polákovej na ďalšie tri roky t.j. do
15.9.2017.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
 JUDr. Petra Juhása o rozšírenie obytnej zóny Potôčky II o pozemok č. 4811/18 (výstavba 17 rodinných
domov),
(PRÍLOHA č. 6)
JUDr. Juhás informoval prítomných, že je hotová projektová dokumentácia na územné rozhodnutie aj na
stavebné povolenie. Pozemky by sa mali predávať v cene 75 €/m2. Inžinierske siete by sa mali začať budovať
v mesiacoch august - september. Žiadateľ sa zaviazal, že uhradí náklady spojené so zmenou územného
plánu.
Uznesenie č. 48/2014
OZ schvaľuje zámer rozšírenia obytnej zóny Potôčky II. o pozemok parc. č. 4811/18 vo výmere 8839 m2
určeného na bývanie a občiansku vybavenosť. Zámer sa schvaľuje v rámci aktualizácie už prijatého
uznesenia č. 20/2006.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
d) žiadosť Kvetoslavy Karelovej o odkúpenie obecného majetku – časti pozemkov pri rodinnom dome
Hoštákyč.191/43.
( PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 49/2014
OZ schvaľuje predbežný súhlas na predaj obecného majetku – parciel, ktoré budú upresnené po vyhotovení
geometrického plánu a na základe žiadosti Kvetoslavy Karelovej.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
e) Libora Vidora a Natálie Danišovej o ochranu majetku.

(PRÍLOHA č. 8)

Uznesenie č. 50/2014
OZ berie na vedomie žiadosť o ochranu majetku s tým, že majiteľ susedného pozemku prisľúbil bránu
smerujúcu na ich pozemok odstrániť.
f) Jarmily Kekelákovej o prešetrenie chovu domácich zvierat majiteľom susedného domu, ktorý podľa nej
porušuje VZN č. 4/2009 o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 9)
h) Jaroslava Šimeka o odstránenie okrasných drevín zo susedného pozemku vysadených v tesnej blízkosti
jeho múru, čím poškodzujú jeho základy.
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 51/2014
OZ odporúča Komisii rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku zistiť stav
v zmysle podnetov p. Kekelákovej a p. Šimeka priamo na mieste.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
i) Ing. Daniela Nádaského o prenajatie nebytového priestoru v budove kultúrneho domu.
(PRÍLOHA č. 11)
Uznesenie č. 52/2014
OZ neschvaľuje prenájom nebytového priestoru v zmysle žiadosti Ing. Daniela Nádaského.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 53/2014
OZ odporúča starostovi obce oboznámiť prenajímateľov nebytových priestorov v budove kultúrneho domu
s návrhom na nové využívanie priestorov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/ prišiel poslanec Totka

k b o d u 9:
Starosta obce otvoril diskusiu:
 Ing. Brestovanský: na ul. Horná je vyvalený obrubník
 starosta: so zhotoviteľom stavby „Rekonštrukcia ul. Krátka“ je dohodnutá oprava.
 K. Baránek: informoval, že DHZ požiadal o právnu subjektivitu, pretože tým bola podmienená možnosť
čerpať dotácie z Ministerstva vnútra SR, na cintoríne by sa mala vyčleniť časť na ukladanie urien.
 starosta: miesto na urny je v projekte nového cintorína určené, zatiaľ požiadavka na uloženie urny nebola
zaregistrovaná, v budúcnosti sa môže uvažovať s výstavbou urnového múra.
 Mgr. Slabá: pri ZŠ s MŠ počas búrky padali z líp suché konáre, či sa nebude vymieňať po 20 rokoch
plynové potrubie?
Uznesenie č. 54/2014
OZ odporúča starostovi obce vykonať obhliadku líp pri ZŠ s MŠ prípadne zabezpečiť odstránenie suchých
konárov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
 starosta: zamestnanci SPP pravidelne kontrolujú stav potrubí detektormi, merajú úniky plynu. Potrubia
v obci sú v dobrom stave.
 S. Lehota: čo ďalej s vybuchnutým domom na Hlavnej ulici? Predniesol žiadosť dychovej hudby v Dolnej
Krupej o úhradu dopravy do Mariazellu, ktorú jej kapelník doručil aj písomne. Dychová hudba
bude v Rakúsku reprezentovať našu obec.
- starosta: s majiteľkou sa nedá skontaktovať, je št. občiankou Rakúska. Do rozpočtového opatrenia č.
8/2014 bolo zahrnuté čiastočné financovanie dopravy autobusom v sume 500,- eur. (PRÍLOHA č. 12)
 Ing. Totka: či sa opravovaná cesta pri cintoríne nedala rozšíriť.
 starosta: cesta má presne takú šírku, akú umožnili vlastnícke pomery pozemkov v tejto časti obce. Šírka
cesty zostala rovnaká ako pred rekonštrukciou t. j. 4,40m.
 Mgr. Horváth: poďakoval za chodník popri ceste na Hlavnej ulici na hornom konci, futbalisti OŠK
skončia v okresných majstrovstvách na 3. mieste, rieši sa tréner dorastu, pokračujú brigádnické aktivity .
Vyzdvihol vystúpenie nového súboru Karpatskí valaškári, ktorý sa v premiére predstavil na Noci múzeí.
 Mgr. Petráš: bola aktualizovaná obecná webová stránka, kde už je informácia aj o novom folklórnom
zoskupení s odkazom na ich webovú stránku.
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 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 11:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: PhDr. Monika Korchová ................................
Mgr. Marek Horváth

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

Dolná Krupá, 20. jún 2014

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

