ZÁPISNICA
z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. mája 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 obce za
1. štvrťrok 2011
4./ Úprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatrenie č. 2/2011
5./ Návrh zmeny územného plánu obce v lokalite Potôčky so zámerom výstavby rodinných domov
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 Ing. Mareka Totku a Mgr. Martinu Slabú.
Uznesenie č. 32/2011
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 28. februára 2011.
- Uzn. č. 29/2011 vo veci vlastníckych pomerov pod miestnou komunikáciou a chodníkmi na ulici Dolný
Chríb starosta obce preveril a uviedol, že zmienené pozemky sú vlastníctvom obce.
- Uzn. č. 30/2011 vo veci možnosti osadenia dopravného značenia pri vstupe do obce od Hornej Krupej
starosta inicioval stretnutie za účasti zástupcov Obvodného úradu Odboru dopravy a Správy ciest TTSK.
Po obhliadke miesta bolo odsúhlasené umiestnenie dopravnej značky upozorňujúcej na zákrutu.
Zodpovedný zástupca Správy ciest TTSK obec následne informoval, že značka bude umiestená, až keď
budú k dispozícii finančné prostriedky.
- Ohľadom uznesenia č. 31/2011 o stave priestranstva pred predajňou COOP Jednota, starosta obce uviedol,
že priestor medzi cestou a parkoviskom vlastnia približne rovnakým dielom obec a COOP Jednota. Časť
pozemku pred vjazdom do dvora vlastní výlučne COOP Jednota. V tejto veci bol zaslaný list na COOP
Jednota, spotrebné družstvo, aby priestor pred svojou predajňou upravili. Ku dňu konania rokovania OZ
na list neodpovedali. Ďalej uviedol, že na väčšej časti spoločného priestranstva boli nerovnosti
zaasfaltované na základe dohody obce so Správou ciest TTSK.
Uznesenie č. 33/2011
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 1. štvrťrok 2011.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 34/2011
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 2/2011 ku kontrole príjmov, výdavkov
a finančných operácií za obdobie 1. štvrťrok 2011.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 4
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a Ing. Kozáková informovali o zmenách rozpočtu obce na základe
rozpočtového opatrenia č. 2/2011.
(PRÍLOHA č. 2)
Najvýraznejšie zvýšenie vo výdajových položkách:
- nákup nového PC na OcÚ (doterajší sa používal 12 rokov, je už nefunkčný),
- oprava sôch na verejných priestranstvách v obci,
- autobusová čakáreň na Nám. Sv. Vendelína,
- statický posudok na telocvičňu.

Starosta informoval, že autobusová čakáreň na Nám. Sv. Vendelína bude väčšia, ako nové čakárne v centre
obce, pretože aj počet cestujúcich na tejto zastávke je oveľa väčší.
Uznesenie č. 35/2011
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2011. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce predniesol žiadosť JUDr. Petra Juhása, bytom Matuškova 3332/1 Trnava o zmenu Územného
plánu obce o zaradenie nehnuteľností v lokalite Potôčky so zámerom výstavby rodinných domov. Pozemky
spolu predstavujú výmeru vyše 13,4 ha. Odpadové vody budú odvádzané cez čerpaciu stanicu do potrubia
D. Krupá – Špačince, voda bude dodávaná z vlastného zdroja a plyn bude napojený z Bohdanoviec.
Zároveň bola predložená aj urbanistická štúdia IBV Potôčky, s ktorou starosta obce oboznámil poslancov.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 36/2011
OZ schvaľuje zmenu Územného plánu obce Dolná Krupá na základe žiadosti JUDr. Petra Juhása, bytom
Matuškova 3332/1 Trnava. Všetky náklady spojené so zmenou ÚPO D. Krupá uhradí žiadateľ.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 37/2011
OZ schvaľuje Urbanistickú štúdiu IBV Potôčky

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 6:
Starosta informoval, že bola vypracovaná urbanistická štúdia pre IBV za rodinnými domami v časti záhrad
medzi tokom potoka a Hlavnou ulicou, ktorá nadväzuje na podobnú, už predtým vypracovanú štúdiu.
Uznesenie č. 38/2011
OZ schvaľuje Urbanistickú štúdiu IBV Potočná IV.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta ďalej informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- v rámci projektu Zlepšenie energetickej efektívnosti obecných budov dodávateľ stavby rekonštrukcie
budovy Obecného úradu firma Matep, s. r. o., Bratislava začala dňa 1. marca 2011 s rekonštrukciou
budovy. Boli vymenené okná, dvere, zateplená strecha budovy (10 cm polystyrén a polyuretánová
hydroizolačná fólia). Fasáda bola rovnako zateplená a dokončená do finálnej podoby vo farbách obce.
Ďalej sa uskutočnila výmena svietidiel za energeticky úspornejšie. V ďalšej fáze sa budú vymieňať
kotle. Po ukončení prác a vyhotovení energetického auditu sa uskutoční kolaudácia budovy.
- dňa 27. apríla t. r. krajský koordinátor prevencie kriminality z Obvodného úradu Trnava e-mailom
oznámil, že našej obci bol dňa 29. marca t. r. na 2. zasadnutí Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
schválený projekt Bezpečné ulice v obci D. Krupá v požadovanej výške 22 792 € (k sume treba prirátať
20 % spoluúčasť obce. V Trnavskom kraji boli podporené iba tri projekty (okrem našej obce Žlkovce a
Šamorín). Predpoklad pridelenia finančných prostriedkov je cca o dva mesiace. Následne bude na
vybratých miestach inštalovaný záznamový kamerový systém s 10 kamerami.
- Ministerstvo životného prostredia SR od 1. marca 2011 zrušilo výzvu na podávanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4
odpadové hospodárstvo. Nová výzva by mala byť vyhlásená v júni t. r.. V rámci uvedeného operačného
programu budeme žiadať dotáciu na vybudovanie zberného dvora.
- Dňa 23. marca obec doručila na MF SR žiadosť o dotáciu na futbalové kabíny v sume 12 150 € na opravu
budovy a výmenu okien.
- Dňa 26. apríla sa začala rekonštrukcia cesty D. Krupá – Prekážka v celkovej dĺžke 9,15 km. TTSK zatiaľ
neuvažuje aj s rekonštrukciou zvyšného úseku od Rybníčkov po začiatok obce z dôvodu, že tento úsek
nespĺňal podmienky pre zaradenie do projektu, na základe ktorého bola pridelená dotácia z eurofondov.
Na ceste budú odfrézované 3 cm asfaltu, potom bude položená 4 cm vrstva nového asfaltu. Nerovnosti
a výtlky, zosunuté a prevalené krajnice budú opravené. Rekonštrukciu realizuje spol. STRABAG. Vedenie
TTSK prisľúbilo obci v prípade voľných finančných prostriedkov zrekonštruovať v budúcnosti aj tento
úsek.
- Dňa 16. apríla bola oplechovaná strecha jednej z pristavaných bočných častí mauzólea, z ktorej bol
odcudzený plech. Starosta pripomenul, že by uvítal, keby sa občianske združenia založené na udržiavanie
tradície grófskych rodín podieľali aj takejto činnosti, pretože vždy, keď treba urobiť údržbu alebo
odstraňovať následky krádeží, zostáva riešenie na obci. Za posledné štyri roky tomu tak bolo už štyrikrát.
- Dňa 2. mája obec začala s výstavbou zastávkového pruhu na Nám. sv. Vendelína.
- V mesiaci apríli obec vymenila na hasičskej zbrojnici obe drevené brány, ktoré boli už v dezolátnom stave.
Nainštalované boli nové plechové brány so zateplením.

- Dňa 28. apríla obec začala s čistením a údržbou sôch a pamätníka padlým vojakom, celkovo bude
opravených sedem sôch.
- Od 15. apríla obec rozšírila svoju webová stránku o sekciu Fara.
Starosta ďalej informoval:
- 3. marca sa uskutočnilo orezanie stromov v areáli školy z dôvodu upchávania rínových zvodov listami,
- 12. marca sa v obradnej sieni OcÚ uskutočnilo uvítanie detí narodených v roku 2010,
- 8. mája Krajský školský úrad v Trnave požiadal o doplnenie fotodokumentácie z telocvične ohľadom
riešenia havarijnej situácie strechy budovy v elektronickej forme,
- 8. mája sa uskutočnila oslava Dňa matiek. S bohatým programom sa predstavili deti zo ZŠ s MŠ a
členovia kultúrnych súborov z obce. Zároveň poďakoval prítomným p. učiteľkám za pripravenie
programu.
Starosta ďalej predniesol žiadosti:
- Jozefa Šaraboka a manž. Márie Šarabokovej, bytom Dolná Krupá Hlavná ul. 559/83 o výmenu a odkúpenie
pozemku
(PRÍLOHA č. 4)
- Márie Kotáskovej, bytom Hospodárska 19, Trnava o predĺženie nájomnej zmluvy obecných priestorov za
účelom podnikania na ďalších 5 rokov.
(PRÍLOHA č. 5)
- Tatiany Bohunickej, bytom Dolná Krupá Hlavná ul. 94/118 o prenajatie priestorov v Dome služieb za
účelom otvorenia obchodnej prevádzky.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 39/2011
OZ berie na vedomie žiadosť Jozefa Šaraboka a manž. Márie Šarabokovej, bytom Dolná Krupá Hlavná
ul. 559/83 o výmenu a odkúpenie pozemku. Obec poskytne záväzné stanovisko až po predložení nového
geometrického zamerania vzhľadom k tomu, že v blízkosti sa nachádza transformačná stanica, ktorá musí
mať 10m ochranné pásmo. Konečné riešenie musí byť v súlade so znením § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov zriadené na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy.
Uznesenie č. 40/2011
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy obecných priestorov za účelom podnikania na ďalších 5 rokov na
základe žiadosti Márie Kotáskovej, bytom Hospodárska 19, Trnava.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 41/2011
OZ berie na vedomie žiadosť Tatiany Bohunickej, bytom Dolná Krupá Hlavná ul. 94/118 o prenajatie
priestorov v Dome služieb za účelom otvorenia obchodnej prevádzky. OZ odporúča OcÚ, aby žiadateľku
predvolal na úrad vo veci bližšieho vysvetlenia svojho zámeru.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Starosta ďalej oboznámil prítomných s listom Okresného súdu v Trnave o voľbe prísediacich súdu.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 42/2011
OZ volí p. Máriu Kiššovú na štvorročné obdobie pre výkon funkcie prísediacej Okresného súdu v Trnave.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
- Ing. Brestovanský: navrhol, aby si občania v rámci rekonštrukcie cesty pri vyústení nájazdov z domov na
cestu tieto upravili tak, aby zabránili nerovnostiam.
- K. Baránek: ocenil, že obec dala vyrobiť a zaplatila nové brány na hasičskej zbrojnici. Malo by sa ešte
dokončiť zaistenie proti zatváraniu. Upozornil na hydranty, z ktorých mnohé nejdú povoliť, čiže v prípade
potreby by neplnili svoj účel, sú nefunkčné. Hasiči vytypujú tie hydranty, ktoré by mal TAVOS sfunkčniť.
Poďakoval p. farárovi za omšu na sviatok sv. Floriána.
- Ing. Totka: cesta pri dome smútku je v zlom stave.
- starosta: stav tohto úseku cesty bol posúdený ešte v novembri 2010, navrhované riešenie s novým
asfaltovým povrchom a dažďovou kanalizáciou je finančne náročné a obec v súčasnej dobe finančné
prostriedky na jeho realizáciu nemá.
- Mgr. Slabá: prepadnutý chodník pri moste na Nám. Sv. Vendelína. Zriaďovateľ by mal vyriešiť výšku
mzdy vychovávateliek v školskom klube.
- starosta: stav chodníka bude posúdený, na žiadosť, ktorú zaslal na OcÚ riaditeľ ZŠ s MŠ je pripravené
usmernenie ako má vedenie ZŠ s MŠ v tejto veci postupovať (odporúčanie - na budúce zasadnutie OZ
pripraviť zmenu rozpočtu pre školský klub).
- S. Lehota: navrhol opraviť zabezpečenie brány proti otváraniu na novom cintoríne, ktoré nie je bezpečné,
neoznačeným dvom pravidelným chodcom na štát.ceste na úseku Potôčky -Trnava na náklady OcÚ
venovať reflexné vesty, pretože sú ohrození na životoch okoloidúcimi autami. Tri kanalizačné prípojky na
hornom konci neboli podtlačené na hranicu pozemku (chýbalo cca 50 cm).

- starosta: zabezpečenie brány proti otváraniu na novom cintoríne bude prerobené, v rámci výstavby
kanalizácie bolo vybudovaných 580 domových prípojok po hranicu pozemku, cca 180 domov už
zrealizovalo pripojenie na kanalizáciu. Z tohto počtu prípojok je to prvá reklamácia na dĺžku prípojky. Pri
takom počte prípojok a náročného terénu v tejto časti obce nie je to až také závažné pochybenie. Väčšina
prípojok pokiaľ to terén dovoľoval bola urobená až za hranicu súkromného pozemku.
- Mgr. Korchová: navrhla osadiť uličnú tabuľu Školská ulica, pokosiť burinu pri chodníku na Podhájskej
ulici. Z finančných prostriedkov z príspevkov rodičov časť investovať do vybavenia nového detského ihriska,
pretože terajšie miesto je nevhodné vzhľadom k svahovitému terénu.
- starosta: tabuľa Školská ulica bude osadená, postupne sa kosia všetky verejné priestranstvá v obci aj
priestor na Podhájskej ulici bude pokosený.
- Ing. Brestovanský: poukázal na možnosť v budúcnosti po vysporiadaní vlastníckych vzťahov vybudovať
detské ihrisko pri „stočku“.
- Mgr. Horváth: pozval všetkých na juniáles, ktorý organizuje Obecný športový klub 17. júna.
- Mgr. Petráš: pozval prítomných na Noc múzeí a galérií 14. mája, v dňoch 18. a 19. júna sa uskutoční
Slávnosť ruží. Bol urobený predbežný rozpočet na publikáciu k 200. výročiu dokončenia kostola, tretinu
uhradí OZ Korompa, tretinu farský úrad. Publikácie v hodnote tretiny nákladov navrhol odkúpiť pre
potreby obecného úradu.
- Mgr. Kováč: poďakoval za renovovanie sôch. Malo by sa uvažovať o novom vstupe na starý cintorín,
pretože časť účastníkov pohrebu nejde od nového domu smútku v sprievode cez Hoštáky, ale priamo
bočným vchodom na starý cintorín.
- starosta: na vybudovanie ďalšieho vchodu v smere od nového domu smútku nie je na starom cintoríne
žiadny priestor. Vybudovanie predmetného vchodu cez susediaci pozemok neprichádza vôbec do úvahy,
pretože nie je vo vlastníctve obce, vlastní ho p. Herák. Z uvedených dôvodov nie je možné robiť ďalší vchod
na starý cintorín tak, aby pohrebný sprievod išiel priamo od domu smútku na cintorín a nie cez Hoštáky.
-S. Lehota ako predseda finančnej komisie navrhol schváliť odmenu starostovi obce za prvý štvrťrok 2011.
Poslanci navrhli odmenu vo výške 50 %.
Uznesenie č. 43/2011
OZ schvaľuje odmenu starostovi obce za 1. štvrťrok 2011 vo výške 50 % ako priemer návrhov jednotlivých
poslancov OZ.
/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: Ing. Marek Totka

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

Mgr. Martina Slabá .................................

Dolná Krupá, 19. máj 2011

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

