ZÁPISNICA
z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. februára 2011 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 za 4. štvrťrok
2010 a Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010.
4./ Úprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatrenie č. 1/2011
5./ Aktualizácia poriadku odmeňovanie poslancov OZ a zástupcu starostu
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Janu Lehotovú a p. Klementa Baránka.
Uznesenie č. 7/2011
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 riadneho rokovania OZ,
ktoré sa uskutočnilo dňa 3. decembra 2010.
- Uznesenie č. 88/2010
Starosta obce pripravil podklady pre projekt zateplenia telocvične. Pôvodný zámer financovať akciu
prostredníctvom projektu cez Ekofond – neinvestičný fond SPP, nie je možné realizovať, pretože zámer
nespĺňa základné kritérium, ktoré požaduje, aby bolo možné vyčísliť úsporu v spotrebe plynu po prípadnom
realizovaní projektu pri porovnaní spotreby za ostatné dva roky. Odber plynu v telocvični nie je merateľný,
pretože sa fakturuje spoločne s inými budovami ZŠ s MŠ. Z tohto dôvodu starosta v tejto veci zabezpečil
obhliadku objektu statikom (12.1. a 22.1. t.r. ), ktorý urobil sondy do strechy a na základe toho vypracoval
statický posudok. Ten bol doručený obci a pri veľkej časti strechy bolo v ňom konštatované, že je
v havarijnom stave.
Starosta následne adresoval Krajskému školskému úradu v Trnave žiadosť na 50 400 € na riešenie havarijnej
situácie. Zároveň bola zadaná objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie strechy a zateplenia
fasády budovy (okná už boli vymenené).
- Uzn. č. 89/2010
Starosta obce oslovil investora zodpovedného za rekonštrukciu budovy bývalej materskej školy, aby
v zmysle zmluvy zachoval na uličnej fasáde objektu historizujúce prvky a prípadné zateplenie budovy
realizoval iba vo dvore a na bočných stenách budovy. Táto požiadavka bola akceptovaná bez výhrad,
dokonca bol prizvaný odborník, ktorý zvolí taký spôsob renovácie, aby boli zachované aj všetky doterajšie
prvky na uličnej fasáde budovy.
Uznesenie č. 8/2011
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho rokovania OZ.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú, aby predniesla Správu hlavného kontrolóra obce
ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií za 4. štvrťrok 2010.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 9/2011
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 1/2011 ku kontrole príjmov, výdavkov
a finančných operácií za obdobie 4. štvrťrok 2010, ku kontrole pokladne obce Dolná Krupá za 4. Štvrťrok
2010 a ku kontrole dotácií z rozpočtu obce v roku 2010.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Ing. Vadovičová ďalej predniesla Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010. (PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 10/2011
OZ berie na vedomie a Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a Ing. Kozáková informovali o zmenách rozpočtu obce na základe
rozpočtového opatrenia č. 1/2011.
(PRÍLOHA č. 3)
Najvýraznejšie zvýšenie vo výdajových položkách:
- kamerový systém, spoluúčasť obce,
- projektová dokumentácia telocvičňa,
- virtuálny cintorín, zapracovanie nových hrobových miest na novom cintoríne,
- dotácia na poskytovanie opatrovateľskej služby v dennom stacionári,
- urbanistická štúdia Potočná IV.,
- zberný dvor: vypracovanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy, ktorá vyšla 2. februára t.r.,
Poslanci boli informovaní o konkrétnych parametroch kamerového systému, o dôvode príspevku na
poskytovanie opatrovateľskej služby, ako aj o projekte zberného dvora.
Uznesenie č. 11/2011
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2011. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce uviedol hlavné zásady stanovené v novom poriadku odmeňovania, ktoré museli byť
zapracované v nadväznosti na schválenie Zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 12/2011
OZ schvaľuje poriadok odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta informoval, že:
- k 1. januáru t.r. bol z polovičného úväzku na plný úväzok prijatý vedúci referátu, čo si vyžadovalo zmenu
formou dodatkov k vnútorným predpisom, v ktorých je úväzok uvedený a to organizačný poriadok obecného
úradu, pracovný poriadok a poriadok odmeňovania. Do organizačného poriadku obecného úradu boli zároveň
v čl.4, 5 a 7 premietnuté zmeny, ktoré priniesol Zákon č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(PRÍLOHY č. 5,6,7)
Uznesenie č. 13/2011
OZ berie na vedomie dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku OcÚ v Dolnej Krupej zo dňa 13.02.2009
v znení podľa predloženej prílohy.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 14/2011
OZ berie na vedomie dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku OcÚ v Dolnej Krupej a poriadku odmeňovania
v znení podľa predloženej prílohy
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta ďalej informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- projekt „Revitalizácia centra obce Dolná Krupá“ je ukončený. V dňoch 13. a 21. januára 2011 Spoločný
obecný úrad a Obvodný úrad životného prostredia vykonali kolaudáciu stavby. Boli vydané dve
kolaudačné rozhodnutia. Prvé z nich na centrálne priestranstvo, rekonštrukcia spevnených plôch,
zástavky SAD, výstavba chodníkov v centre obce, rekonštrukcia chodníkov Hlavná ulica, rekonštrukcia
centrálnej miestnej komunikácie. Druhé kolaudačné rozhodnutie na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
výstavbu prvkov drobnej architektúry, rekonštrukciu prvkov verejnej zelene. Rozhodnutia nadobudli
platnosť 27. januára 2011. Obvodný úrad životného prostredia vydal s rovnakým dátumom rozhodnutie
na užívanie vodnej stavby – dažďovej kanalizácie. Obec bola povinná na základe zmluvy s MPŽP a RR
SR ukončiť projekt kolaudačným rozhodnutím do konca januára t.r..
- dodávateľ stavby Matep, s. r. o. , ktorá bude rekonštruovať budovu Obecného úradu spracoval realizačný
projekt a robí prípravy na realizáciu zateplenia budovy, výmenu kotlov, svietidiel a výmenu okien.
Začiatok prác závisí od počasia, predpoklad je 1. marca t. r..
- v decembri 2010 boli budovy ZŠ s MŠ zabezpečené bezpečnostným systémom.
- Dňa 8. februára 2011 bola na Obvodný úrad v Trnave podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový
systém v obci sume 22 799 €. Celkový rozpočet projektu je 28 492 €, spoluúčasť obce prestavuje 20 %.
V rámci projektu by malo byť zakúpených 9 stacionárnych a 1 otočná kamera. Monitorované by boli

-

-

-

-

priestory centra obce, od predajne Centrum a Námestie L. van Beethovena až po futbalové ihrisko, ďalej
nový cintorín s domom smútku a priestory ZŠ s MŠ.
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4 odpadové hospodárstvo.
Uzávierka podávania žiadostí je 3. mája 2011. V roku 2010 nebola naša žiadosť schválená. Tento projekt
počíta s vybudovaním zberného dvora na obecnom pozemku v susedstve spoločnosti DKT. Dvor by mal
mať plochu určenú na stavebný odpad, rastlinný odpad, veľkoobjemové kontajnery, prístrešok pre
kontajnery na plast a sklo. Z rozpočtu obce by sa v prípade schválenia dotácie uhrádzalo 5% z celej sumy
projektu.
členské obce Malokarpatského partnerstva v minulom období neúspešne podali projekt Komplexný
systém separovaného zberu odpadov v Malokarpatskom partnerstve. Cieľom je ekonomickejšie a
ekologickejšie spracovanie odpadu. Z tohto projektu by mala byť zakúpená mobilná drvička s traktorom,
drvička stavebného odpadu s nakladačom, zberové vozidlo s lisom, hákový nakladač, traktor s vlečkou,
a čelným nakladačom.
po niekoľkých urgenciách obce Správa ciest TT SK postupne opravuje výtlky na hlavnej ceste,
zúčastnil sa rokovania s Ing. Lančaričom na Odbore dopravnej politiky TTSK za účelom zistenia termínu
rekonštrukcie úseku cesty D. Krupá – Prekážka. S rekonštrukciou tohto úseku by sa malo začať
v mesiacoch apríl až máj t.r.. Starosta vyvíja úsilie, aby sa rekonštruovala aj zvyšná časť cesty Rybníčky –
D. Krupá.
na mauzóleu bola 7. februára t. r. odcudzená medená krytina z jednej z pristavaných bočných častí, táto
časť strechy bola provizórne zabezpečená proti zatekaniu a po zlepšení počasia bude oplechovaná.

- Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. ukladá dotknutým verejným funkcionárom povinnosť
každoročne, vždy do 31. marca, predkladať Komisii pre ochranu verejného záujmu písomné oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok. Komisia by mala byť
trojčlenná. Za členov boli navrhnutí: Mgr. Korchová, Mgr. Lehotová a Mgr. Petráš. Starosta dal o návrhu
hlasovať.
- Obecný úrad je ako zriaďovateľ povinný delegovať do Rady školy pri ZŠ s MŠ štyroch členov. Navrhnutí
boli:
Mgr. Horváth, Mgr. Lehotová, Mgr. Petráš, Mgr. Slabá, Ing. Totka.
O návrhoch za členov rady školy sa hlasovalo tajne. Po sčítaní hlasov, boli oznámené výsledky: Mgr.
Horváth 7 hlasov, Mgr. Lehotová 8 hlasov, Mgr. Petráš 8 hlasov, Mgr. Slabá 5 hlasov, Ing. Totka 6 hlasov.
Uznesenie č. 15/2011
OZ schvaľuje projekt Zberný dvor Dolná Krupá a predloženie žiadosti o NFP. Žiadateľ obec Dolná Krupá
bude spolufinancovať projekt vo výške 5 % z oprávnených nákladov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 16/2011
OZ schvaľuje projekt Komplexný systém separovaného zberu odpadov v Malokarpatskom partnerstve
a predloženie žiadosti o NFP.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 17/2011
OZ schvaľuje za členov Komisie pre ochranu verejného záujmu Mg. Moniku Korchovú, Mgr. Janu Lehotovú
a Mgr. Stanislava Petráša.
/za 6 - proti 0 - zdržali sa Korchová, Lehotová, Petráš/
Uznesenie č. 18/2011
OZ volí za členov rady školy Mgr. Janu Lehotovú, Mgr. Stanislava Petráša, Mgr. Mareka Horvátha
a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 19/2011
OZ schvaľuje komisiu pre riešenie sťažností v zložení: Stanislav Lehota, Ing. Peter Brestovanský, Klement
Baránek, za náhradníka schvaľuje Ing. Mareka Totku.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- spol. Vypra, spol. s r. o. zaslala obecnému úradu na pripomienkovanie a na schválenie Zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien na parcely, cez ktoré bude položený kábel k elektrickej prípojke
bytového domu.
(PRÍLOHA č. 7)

Uznesenie č. 20/2011
OZ schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi obcou Dolná Krupá, ZSE
Distribúcia, a. s. a Vypra spol. s r. o.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta predniesol žiadosti doručené obecnému úradu:
- žiadosť záujmového združenia Rodina, Okružná 20 Trnava o príspevok na denný stacionár pre seniorov.
Táto povinnosť vyplýva obci zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, pretože služby zariadenia
využívajú dvaja občania našej obce. Príspevok by mal byť refundovaný obci formou dotácie, ak vláda
a ZMOS podpíšu memorandum.
(PRÍLOHA č. 8)
Uznesenie č. 21/2011
OZ schvaľuje príspevok podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vo výške 3021 € na základe
žiadosti záujmového združenia Rodina, Okružná 20 Trnava na obdobie 1.3.-31.12.2011
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- žiadosť Jozefa Šaraboka a manž. Márie Šarabokovej, bytom Dolná Krupá Hlavná ul. 559/83 o povolenie
výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 418/1.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 22/2011
OZ schvaľuje výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 418/1 na základe žiadosti Jozefa Šaraboka
a manž. Márie Šarabokovej Dolná Krupá Hlavná ul. 559/83, avšak na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva predložia situáciu osadenia stavby a jej kóty od hraníc dotknutých pozemkov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
-

žiadosť Jána Horvátha, bytom Dolná Krupá, Horný Chríb 385/5 o uzavretie pozemku vo vlastníctve obce
medzi domami č. 380 a 381 na ulici Horný Chríb z dôvodu zabezpečenia lepšej ochrany majetku.
(PRÍLOHA č. 10)

Uznesenie č. 23/2011
OZ schvaľuje žiadosť o uzavretie pozemku vo vlastníctve obce medzi domami č. 380 a 381 na základe
žiadosti Jána Horvátha, bytom Dolná Krupá, Horný Chríb 385/5
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- žiadosť Márie Korchovej, bytom Dolná Krupá, A. Kubinu 429/1 o zrušenie dohody o užívaní pozemku
parc. č. 3887/19.
(PRÍLOHA č. 11)
Uznesenie č. 24/2011
OZ schvaľuje žiadosť o zrušenie dohody o užívaní pozemku parc. č. 3887/19 na základe žiadosti Márie
Korchovej, bytom Dolná Krupá, A. Kubinu 429/1
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
-

žiadosť Sidónie Hulíkovej, bytom Dolná Krupá, Podhájska ul. 252/44 o predĺženie trvania nájomnej
zmluvy na ďalších 5 rokov.
(PRÍLOHA č. 12)

Uznesenie č. 25/2011
OZ schvaľuje predĺženie trvania nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov na základe žiadosti Sidónie Hulíkovej,
bytom Dolná Krupá, Podhájska ul. 252/44.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
-

žiadosť spol. Emadent, spol s r. o. , Štefana Moyzesa 2720/26, 926 01 Sereď o predĺženie nájomnej
zmluvy na prevádzkovanie neštátnej zubnej ambulancie v priestoroch obecného úradu.
(PRÍLOHA č. 13)

Uznesenie č. 26/2011
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie neštátnej zubnej ambulancie na ďalších
5 rokov v priestoroch obecného na základe žiadosti spol. Emadent, spol s r. o. , Štefana Moyzesa 2720/26,
926 01.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
žiadosť Klubu dôchodcov v Dolnej Krupej o finančný príspevok na činnosť v roku 2011.
(PRÍLOHA č. 14)
Uznesenie č. 27/2011
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 € na úhradu autobusovej dopravy Klubu dôchodcov v roku
2011.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
-

k b o d u 7:
- O. Bohunický: nájomca kina informoval v diskusii prítomných, že v kine bol vylepšený zvuk a počas
štyroch zimných filmových predstavení bola priemerná účasť 25 divákov. Priestory kina sa musia
v zimnom období vykurovať a navrhol, aby sa v zmluve o nájme prepracovala časť, ktorá hovorí
o financovaní nákladov na energie tak, aby boli financované z prostriedkov obce.
- Starosta obce: činnosť nájomcu kina sa uskutočňuje na komerčnej báze, preto nie je možné meniť znenie
zmluvy podľa predneseného návrhu. Obec nemôže plnou úhradou energií podnikateľskému subjektu
dotovať výkon jeho zárobkovej činnosti.
Uznesenie č. 28/2011
OZ neschvaľuje zmeny v zmluve o prenájme kina navrhnuté p. Ondrejom Bohunickým.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Horváth: pri vjazde do obce od Hornej Krupej je neprehľadný úsek, kde prichádza k dopravným
nehodám, pretože motorové vozidlá nestihnú včas znížiť rýchlosť. Navrhol, aby tam bola osadená značka,
ktorá by upozorňovala na ostrú zákrutu.
- starosta obce: na takéto riešenie sa bude informovať na Obvodnom úrade TT, odbor dopravy.
- S. Lehota navrhol, aby OcÚ znova oslovil občanov s myšlienkou stavebného obvodu Záhrady, upozornil
aj na nerovnosti pred parkoviskom predajne COOP Jednota a na parkovisku pred predajňou Centrum.
- starosta: projekt Záhrady, vzhľadom k postoju časti obyvateľov, ktorí tam vlastnia predmetné pozemky je
v súčasnej dobe nerealizovateĺný. Parkovisko pred predajňou Centrum je vo vlastníctve majiteľa predajne,
s ktorým bol už tento problém prerokovaný, v súčasnej dobe majiteľ predajne nemá finančné prostriedky
na jeho rekonštrukciu. Čo sa týka priestoru pred parkoviskom COOP Jednota, bude potrebné zistiť
vlastnícke pomery a v prípade, že vlastníkom bude vyššie uvedený subjekt bude vyzvaný na úpravu tohto
priestoru.
- K. Baránek: informoval o výsledkoch DHZ v roku 2010, o dosiahnutom 6. mieste v aktivite spomedzi
43 organizácií v okrese Trnava. Oboznámil prítomných so zámermi v roku 2011, o plánoch s
rekonštrukciou požiarnej zbrojnice, o problémoch, s ktorými zápasia. Pripomenul, v lete pripravujú oslavy
120. výročia založenia dobrovoľnícke hasičskej organizácie v obci.
- Ing. Totka: kedy s upraví parkovisko pri cintoríne na Ul. Hoštáky,
- Mgr. Slabá: upozornila na nebezpečnú situáciu na Ul. Dolný Chríb, ktorú vo veľkej miere využívajú deti
pri dochádzke do školy. Na ulici chýbajú chodníky a deti sú ohrozované motorovými vozidlami,
- starosta: O týchto investičných akciách rokovalo už predošlé zastupiteľstvo, finančné prostriedky na
vypracovanie projektovej dokumentácie parkoviska pri starom cintoríne sú zahrnuté v rozpočte na rok
2011 a na jeho realizáciu v roku 2012. Situácia na Ul. D. Chríb si vyžaduje komplexné riešenie (chodník
aj miestna komunikácia). Ako najvhodnejšie sa javí financovanie cez projekty. Výzvy sa budú sledovať,
v prípade výhodných podmienok, obec dá vypracovať projekt.
- Mgr. Korchová poďakovala hasičom a menovite ich veliteľovi za vzornú reprezentáciu obce,
- Mgr. Petráš: pripomenul, že aj v tomto roku môžu fyzické a právnické osoby darovať 2 % zo zaplatenej
dane združeniam z obce, ktoré sa zaregistrovali ako prijímatelia 2 %. Ocenil postoj starostu obce, ktorý po
krádeži krytiny zo strechy, budovu operatívne zabezpečil proti prenikaniu dažďovej vody a oslovil
remeselníkov, ktorí poškodenie opravia.
Uznesenie č. 29/2011
OZ odporúča starostovi zistiť vlastnícke pomery pod miestnou komunikáciou a chodníkmi na ulici Dolný
Chríb.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 30/2011
OZ odporúča starostovi informovať sa na možnosť osadiť dopravné značenie pri vstupe do obce od Hornej
Krupej.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 31/2011
OZ odporúča starostovi zistiť vlastnícke vzťahy medzi hlavnou cestou komunikáciou a parkoviskom pred
predajňou COOP Jednota. V prípade , že bude tento priestor vo vlastníctve COOP Jednota , upozorniť
uvedený subjekt, aby priestor upravil.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
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 9:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
Overovatelia: Mgr. Jana Lehotová ................................
Klement Baránek

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

Dolná Krupá, 4.marec 2011

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

