ZÁPISNICA

z 15. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. júna 2013 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 2013. Kontrola inventarizácie majetku obce za rok 2012.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 7. 2013 do
31. 12. 2013
5. Prerokovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2012
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2012
7. Prerokovanie záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2012
8. Návrh VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dolná Krupá
9. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia č. 5, 6/2013
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Klementa Baránka a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 37/2013

OZ schvaľuje program rokovania.

/za 9 - 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 12. apríla 2013.
- k uzneseniu č. 13/2013: OZ odporučilo získať informácie o dotáciách na voľnočasové aktivity detí.
Dotácie budú použité na financovanie detského ihriska a počítačovej učebne, na transfer pre CVČ
v Trnave, na súťaže v ZŠsMŠ pri príležitosti Dňa detí.
- uzn. č. 20/2013 vo veci obhliadky miesta, kde sa plánuje detské ihrisko: poslanci navštívili areál
ZŠsMŠ 14. júna t. r., na mieste posúdili spôsob dokončenia úprav zbúranej budovy skladu v tomto
mieste, miesto, kadiaľ bude viesť oplotenie. Navštívili aj budovu materskej školy. Boli oboznámení so
stavom zariadenia a nábytkom v školskej jedálni a PhDr. Korchová upozornila na nevyhovujúce skrine
na chodbe MŠ, ktoré by bolo potrebné nahradiť vstavanými skriňami. Zároveň poslanci navštívili
kultúrne stredisko, kde ich starosta oboznámil so stavom stropu- predpäté betónové panely v dutinách
ktorých kondenzuje voda, v dôsledku čoho strop vlhne a omietka opadáva. Pri konzultácii tohto stavu
projektant upozornil, že riešením je vonkajšia izolácia stropu a vyhotovenie sedlovej strechy, pretože
panely naplnené vodou by v prípade napadnutia väčšieho množstva mokrého snehu takúto záťaž
nemuseli uniesť.
- uzn. č. 32/2013 vo veci prerokovania darovania pozemku parc. č. 3889/3 starosta obce oslovil
vlastníka, ktorý sa vyjadril, že darovanie prichádza do úvahy až po skolaudovaní rodinného domu.
- uzn. č. 33/2013 vo veci použitia drvičky odpadu bolo zistené, že obec Špačince je podľa zmluvy
zaviazaná drvičku využívať výlučne na vlastnom území a nemá povolenie na podnikateľskú činnosť.
- uzn. č. 4/2013 občania boli prostredníctvom obecného rozhlasu informovaní o potrebe očistenia
krajníc po zimnej údržbe a nevhodnom parkovaní,
- uzn. č. 35 obec poskytla dotáciu na voľnočasové aktivity 253 € - športové súťaže detí v ZŠsMŠ na Deň
detí.
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. 2/2013.
(PRÍLOHA č. 1)
Záznam z kontroly, ktorý bol spísaný 28. mája 2013, obsahoval kontrolu:
a) pokladne obce Dolná Krupá za 1. štvrťrok 2013,
b) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 1. štvrťrok 2013,

c) inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti v roku 2012,
d) inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2012,
e) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením správy so záverom, že neboli zistené žiadne kontrolné
zistenia.
Uznesenie č. 38/2013
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 2/2013.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

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 2013.
(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.
Uznesenie č. 39/2013
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce od 1.7. 2013 do 31.12.2013.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce oboznámil prítomných so znením inventarizačného zápisu inventarizačnej komisie
k 31.12.2012.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 40/2013
OZ schvaľuje inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Hlavný kontrolór obce vypracováva a predkladá odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred
jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
(PRÍLOHA č. 4)
Hlavný kontrolór obce vypracúva podľa § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení stanovisko
k návrhu záverečného účtu obce. Návrh bol zverejnený 31. 5. 2013 spôsobom v obci obvyklým.
Návrh je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. V zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona tohto zákona odporučila hlavná
kontrolórka obce uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2012
s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie č. 41/2013
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá
za rok 2012.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
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.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 42/2013
a) schvaľuje záverečný účet obce s hodnotiacou správou za r.2012 s výrokom: súhlasí s celoročným
hospodárením Obce Dolná Krupá za rok 2012 bez výhrad,
b) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na krytie schodku kapitálového rozpočtu
za r.2012, na financovanie finančných operácií za r.2012, na financovanie bežných výdavkov v
r.2013 zo zostatku účelovo určených dotácií z r.2012,
c) schvaľuje prídel zostatku prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 73 821,65 eur do
rezervného fondu
/za 9 – proti 0 – zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce požiadal J. Dekanovú, aby informovala o návrhu VZN č. 5 /2013 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi na území obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 6)
Mgr. Horváth: navrhol spresniť formulácie o nakladaní s odpadom v § 7 a § 10.

Uznesenie č. 43/2013
OZ schvaľuje návrh VZN č. 5 /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dolná Krupá
so zmenou v § 10 body 1 a 6.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o zmenách rozpočtu obce na základe
rozpočtových opatrení č. 5 a č. 6/2013.
(PRÍLOHA č. 7A, 7B)
Upravené najvýznamnejšie položky v časti výdaje:
- vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja od r.2014: 4300 €
- vypracovanie komunitného plánu : 1300 €
- exteriérové tabule na plagáty: 700 €
- výrez stromov v areáli ZŠsMŠ: navýšenie o 694 €,
- vypracovanie plánu odpadového hospodárstva r. 2011-2015: 1160 €
- dobetónovanie po zbúraní skladu v areáli ZŠsMŠ: navýšenie o 2000 €
- počítače pre ZŠ: 7500 €
- vybavenie detského ihriska MŠ: 4700 €
- hydroizolácia tribúny OŠK: 5 161 €, navýšenie o 4195 €
- oplotenie detského ihriska MŠ: navýšenie o 4000 €
- informačný systém obce: 7000 €
- úsporné svietidlá verejného osvetlenia: 9200 €
- zníženie výdavku na rekonštrukciu miest. komunikácie Horná
Uznesenie č. 44/2013
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 10. 5. 2013.
Po rozpočtovom opatrení č.5/2013 sú príjmy upraveného rozpočtu na r. 2013: 1 031 191 €, z toho
bežné 900 762, kapitálové 8 041, z finančných operácií 122 388 € a výdavky upraveného rozpočtu
1 031 191€, z toho bežné 817 176, kapitálové 214 015.
.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 45/2013
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 14. 6. 2013.
Po rozpočtovom opatrení č.6/2013 sú príjmy upraveného rozpočtu na r. 2013: 1 034 328 €, z toho
bežné 902 143, kapitálové 8 041, z finančných operácií 124 144 € a výdavky upraveného rozpočtu
1 034 328€, z toho bežné 846 033, kapitálové 188 295.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 46/2013
OZ schvaľuje
a) výstavbu oplotenia det. ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou s rozmermi 40 x 29 m,
b) obstaranie vybavenia detského ihriska z rozpočtu obce (v rámci podpory voľnočasových aktivít
detí),
c) obstaranie počítačov do učebne základnej školy z rozpočtu obce (v rámci podpory voľnočasových
aktivít detí - počítačový krúžok),
d) modernizáciu verejného osvetlenia (úspornejšie svietidlá),
e) obstaranie informačného systému obce ,
f) obstaranie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, komunitného plánu, plánu odpadového
hospodárstva ,
g) zakúpenie tabúľ na plagáty,
h) opravu tribúny na budove kabín OŠK- hydroizolácia .
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o vyradení autobusovej čakárne na Potôčkoch a preúčtovaní výdavkov pri kúpe
pozemkov pod cintorín z roku 2006. Ďalej navrhol, aby pri schvaľovaní prenájmu obecných budov bol
vždy posúdený aj súlad ponúk so záujmami obce.
Uznesenie č. 47/2013
OZ schvaľuje v zmysle Zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná Krupá vyradenie nehnuteľného majetku: autobusová čakáreň
na Potôčkoch, inv. č. 1 nadobudnutá v roku 1967, nadobúdacia cena 816,57 €, zostatková cena 0 €. Bola
zdemontovaná z dôvodu prehrdzavenia niektorých častí a poškodenia strechy a nahradená novou
autobusovou čakárňou. Návrh na ďalšie nakladanie s vyradeným majetkom: odovzdať do zberne surovín.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 48/2013
OZ schvaľuje preúčtovanie výdavkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – pozemky pod
stavbu „Rozšírenie cintorína v Dolnej Krupej“ v sume 1127,33 €. Ide o pozemky, ktoré boli odkupované
v roku 2006 na základe kúpno-predajných zmlúv, úhrada za ne bola v roku 2006 vyplatená, ale kúpne
zmluvy z dôvodu nezrovnalostí vlastníckych pomerov pri pozemkoch parc. č. 889/1, 889/2, 883, 878
neboli zapísané do katastra. Preúčtovanie sa schvaľuje z účtu 042 008 na účet nákladov 549. Odôvodenie:
je minimálna pravdepodobnosť vysporiadania týchto pozemkov, pretože náklady na ich vysporiadanie by
boli vyššie ako vynaložená suma.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 49/2013
OZ schvaľuje doplnenie uzn. č. 16/2013 o zámere prenajať priestory v dome služieb slovami, že pri
rozhodovaní o nájomcovi bude rozhodujúcim súlad ponuky so záujmami obce.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 10:
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- 16. apríla t. r. boli v areáli OŠK dokončené hojdačky a kolotoč pre deti,
- 16. apríla sa uskutočnilo aj otváranie obálok v rámci verejného obstarávania projekt „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie Horná ulica Dolná Krupá“. Bolo posudzované, či jednotliví uchádzači splnili
podmienky súťaže. Všetkých 14 zúčastnených uchádzačov podmienky splnilo. Dňa 7. mája bolo
otváranie ďalších obálok, kde sa posudzovalo predloženie ponúk z hľadiska kritérií. Rozhodujúcim
kritériom bola cena. Najnižšiu cenu (102 916,86 €, s DPH 123500,23 €) na zhotovenie predmetného
projektu predložila firma EKOP s. r. o. so sídlom Kátlovce č. 7. Dňa 29. mája 2013 bola s vybranou
spoločnosťou podpísaná zmluva o dielo na vyhotovenie projektu. Začiatok prác bol stanovený na 1. júl
2013 s ukončením 15. októbra 2013.
- 17. apríla bolo na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja zverejnené, že našej obci bola
pridelená dotácia na oslavy 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci, v celkovej sume 300,-€.
- 18. apríla bol sfunkčnený „stoček“, studňa, z ktorej voda vyteká, bola vyčistená a očistila sa aj rúra,
ktorou voda vyteká,
- 23. mája bola na Spoločný obecný úrad v Trnave podaná žiadosť s príslušnými vyjadreniami
a prílohami o vydanie stavebného povolenia pre projekt „Rekonštrukcia ulice Krátka“, dňa 11.júna
bolo začaté stavebné konanie
- 1. júna bolo odstránené nepojazdné auto, ktoré dlhodobo stálo na parkovisku pred predajňou Jednota,
- 10. júna boli začaté práce na výmene dlažby na schodiskách pri vstupe do obecného úradu.
- 11. júna sa začalo s výmenou podlahovej krytiny na schodoch a chodbách obecného úradu,
- Ministerstvo dopravy , výstavby a region. rozvoja SR obci poukázalo dotáciu 2677 € určenú na
opravu miestnych komunikácií – údržba po zimnej prevádzke.
Starosta obce ďalej informoval o príprave obecných osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci. Počas
slávnostného programu by sa mali oceňovať občania za zásluhy na rozvoji obce v rôznych oblastiach
verejného a kultúrneho života. Vyzval poslancov, aby predkladali svoje návrhy. Z jednotlivých návrhov
vzišli nominácie v nasledovných oblastiach:
- kultúrne aktivity a propagovanie dobrého mena obce
- šport
- školstvo a práca s mládežou
- spoločenské organizácie a záujmové združenia
- reprezentácia obce doma a v zahraničí
- zásluhy o rozvoj obce
- sponzorstvo
Starosta obce prečítal žiadosti adresované obecnému úradu:
a) Západoslovenská distribučná , a. s. Bratislava žiada schváliť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na
budúci predávaný pozemok časť /výmera podľa projektovej dokumentácie/ parc. č. 4478/1 LV 1400 vo
vlastníctve obce na vybudovanie transformačnej stanice. Zároveň žiada schváliť zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien na parc.č. 459/28, č.308/2, č.464, 466/1, 4478/1, 4170, č.461/11 LV
č.1400 vo vlastníctve obce. Predmetnú zmluvu žiada schváliť z dôvodu, že súčasťou stavby
transformačnej stanice budú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy a časť tejto stavby
sa bude nachádzať na časti budúcich zaťažených nehnuteľností.
(PRÍLOHA č. 8A,8B)

b) Ivan Herák, Dolná Krupá, Hoštáky požiadal o zámenu obecného pozemku parc. č. 236 za
pozemok v jeho vlastníctve parc. č. 461/4.
(PRÍLOHA č. 9)
c)Jozef Horváth, Dolná Krupá, požiadal o prešetrenie vyspádovania chodníka vo dvore suseda č. 234
a posúdenie výsadby stromov pri hranici jeho pozemku.
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 50/2013
OZ schvaľuje zámer o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou Dolná Krupá a Západoslovenskou distribučnou a. s. Bratislava, zastúpenou spoločnosťou Enermont s. r. o., z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na výstavbu transformačnej stanice, ktorej predmetom bude predaj časti pozemku LV
1400, parc,. č. 4478/1 v cene 40 €/m2,
Výmera budúceho predávaného pozemku podľa projektovej
dokumentácie je 24m2, avšak bude upresnená geometrickým plánom.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 51/2013
OZ schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Dolná Krupá a Západoslovenskou distribučnou a.
s. Bratislava, o zriadení vecných bremien na parc.č. 459/28, č.308/2, č.464, 466/1, 4478/1, 4170, č.461/11
LV 1400.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 52/2013
OZ odporúča p. Ivanovi Herákovi pre schválenie zámeru zámeny pozemkov na základe dôvodu
hodného osobitného zreteľa, vypracovať geometrický plán, podľa ktorého budú mať zamenené pozemky
rovnakú výmeru.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 53/2013
OZ odporúča členom Komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
vykonať obhliadku na mieste v zmysle žiadosti Jozefa Horvátha, ul. Podhájska .
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 11:
- Mgr. Lehotová: asfalt na ceste pri škole bol prerušený a klesá,
- Ing. Brestovanský: poďakoval Mgr. Petrášovi a všetkým, ktorí s ním spolupracovali, za výstavu v
mauzóleu,
- K. Baránek: chodník pri predajni COOP Jednota je po daždi neprechodný, jamy sa vytvorili aj medzi
cestou a parkoviskom v tomto mieste. Stále nie je osadená značka prechod pre chodcov za zákrutou na
Hlavnej ulici. Pozval prítomných na okresnú súťaž DHZ, ktorá sa uskutoční v areáli OŠK D. Krupá
15. júna t.r.
- starosta: asfalt pri ZŠ s MŠ bol prerušený z dôvodu prípojky zemného plynu k bytovému dome. Spätná
úprava sa môže vykonať až po kolaudácii predmetnej prípojky. Uvedený priestor medzi parkoviskom
a cestou vlastní COOP Jednota spoločne s obcou, COOP Jednota napriek viacerým upozorneniam
nemá záujem o jeho úpravu. Priestor sa môže zasypať štrkom, nakoľko v dohľadnej dobe budú v ňom
vedené elektrické rozvody do transformačnej stanice. Za osadenie dopravnej značky zodpovedá
Správa ciest TTSK, ktorá bola na potrebu jej osadenia už upozornená.
Uznesenie č. 54/2013
OZ odporúča upraviť priestor medzi cestou a parkoviskom pred predajňou Jednota a priľahlý chodník.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Ing. Totka: navrhol obnoviť, prípadne aktualizovať tabule pri vstupe do obce.
Uznesenie č. 55/2013
OZ odporúča zrenovovať tabule pri vstupe do obce.

/9 - proti 0 - zdržal sa 0/

- Mgr. Slabá: bolo pripravené pásmo ku dňu otcov, ktoré zaznie v miestnom rozhlase,
- S. Lehota: znova požiadať správu ciest o spílenie suchých stromov na ceste do Trnavy,
- starosta: Správa ciest TTSK píli stromy popri ceste do Trnavy vždy mimo vegetačného obdobia.
- Mgr. Kováč: pozval na kultúrne podujatia organizované farským úradom: 16. júna koncert Jany

Kocianovej a Art Music Orchestra. 13. júla zájazd na Velehrad a do Strážnice.
- Mgr. Horváth: poďakoval, že sa opravili najpoškodenejšie úseky štátnej cesty, že sa osadili nové
autobusové čakárne. Rozhlas na začiatku obce nefunguje. Chce si ozrejmiť, či futbalový zápas počas
obecných slávností má byť odohraný na domácom ihrisku. Rovnako poďakoval za vykonanú prácu
v mauzóleu, pri realizovaní výstavy k 150. výročiu narodenia grófky M.H. Chotekovej, ktorej
iniciátorom bol Stanislav Petráš.
- starosta: bolo by vhodné, aby sa počas obecných osláv dňa 18.8.2013 futbalový zápas na domácom
ihrisku nehral – nižšia návšteva.
- Mgr. Petráš: pripomenul, žeby bolo vhodné, aby sa informačný systém obce stihol dokončiť do
konania osláv 18.-19. augusta. Zaujímal sa, koľko obyvateľov je pripojených na verejnú kanalizáciu.
- starosta: Informačno-orientačný systém obce bude vyhotovený do konca júla t.r., na kanalizáciu je
pripojených 405 domácností.
Poďakoval za dotáciu, z ktorej bolo spolufinancované vydanie ročenky k 150. výročiu narodenia M. H.
Chotekovej. Poďakoval za práce, nezištnú pomoc, podporu občanov ako aj pochopenie a podporu
obecného a farského úradu, aby mohla byť 8. júna t. r. do priestorov mauzólea inštalovaná výstava
o živote ružovej grófky. Výstava bude prístupná aj počas obecných osláv.
k b o d u 12:
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 13:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Klement Baránek ..............................
Ing. Marek Totka .............................
Dolná Krupá, 21. jún 2013

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

