ZÁPISNICA
z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. júna 2011 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1./ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2010, prerokovanie
plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 1.7.2011 do 31.12.2011
4./ Prerokovanie záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2010
5./ Určenie platu starostu obce na základe zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
6./ Úprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatrenie č. 2/2011
7./ Rôzne
8./ Diskusia
9./ Návrh na uznesenie
10./ Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Horvátha a Mgr. Stanislava Petráša.
Uznesenie č. 44/2011
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
Zástupca starostu obce Mgr. Petráš informoval, že z predošlého rokovania OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa
13. mája 2011 nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré bolo potrebné kontrolovať. Čiastkové úlohy, ktoré
z rokovania starostovi vyplynuli, uvedie v bode rôzne.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič ospravedlnil neprítomnú hlavnú kontrolórku obce a prečítal predložené
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2010 (PRÍLOHA č. 1)
Starosta obce ďalej prítomných oboznámil s plánom kontrolnej činnosti na obdobie od 1.7.2011 do
31.12.2011. (PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 45/2011
a) OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za r.2010
b) OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1.7. do 31.12.2011 a poveruje podľa plánu
kontrolnej činnosti Ing. Máriu Vadovičovú – hlavnú kontrolórku obce na vykonanie následnej finančnej
kontroly v zmysle ustanovenia § 122 ods. 2 zákona č. 502/2011 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Záverečný účet obce s hodnotiacou správou (PRÍLOHA č. 3) dostali všetci poslanci na preštudovanie už pred
rokovaním OZ /taktiež bol zverejnený vo vývesnej tabuli a na webovej stránke obce/. Okrem toho
vychádzali zo stanoviska hlavnej kontrolórky obce.
Uznesenie č. 46/2011
OZ po prerokovaní záverečného účtu obce s hodnotiacou správou za rok 2010
a) schvaľuje záverečný účet obce s hodnotiacou správou za r.2010 s výrokom: súhlasí s celoročným
hospodárením obce Dolná Krupá za rok 2010 bez výhrad,
b) schvaľuje použitie zostatku účelovo určených príjmov /dotácií/ z r.2010 v r.2011,
c) schvaľuje vyrovnané celkové rozpočtové hospodárenie obce za r.2010
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 5
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o zmenách v platových pomeroch starostov, ktoré vyplývajú
zo zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
Podľa úpravy platnej do 31. mája 2011 bol plat starostu v obciach s počtom obyvateľov od 1001 do 3 000
určený ako 2,2-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok. Obecné zastupiteľstvo mohlo tento plat zvýšiť až na dvojnásobok. V našej obci základný plat
zvýšený nebol. Zároveň mohlo obecné zastupiteľstvo udeliť odmeny až do výšky 50 %.
Od 1. júna 2011 je plat starostu v obciach s počtom obyvateľov od 1001 do 3 000 určený ako 1,98-násobok
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Zároveň od 1. júna 2011 obecné zastupiteľstvo
k platu neudeľuje odmeny. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 154/2011 Z.z. obecné zastupiteľstvo plat starostu raz
ročne prerokuje.
Uznesenie č. 47/2011
OZ schvaľuje mesačný plat starostovi obce podľa zákona č. 154/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest od 1. júna 2011 nasledovne: 1,98-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok zvyšuje o 70 %, to znamená vo výške 2 588,45 €,
zo zákona zaokrúhlené na 2589 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 6
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o návrhu na zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového
opatrenia č. 3/2011.
(PRÍLOHA č. 4)
Najvýraznejšie zvýšenie v príjmových položkách:
- náhrada za výrub stromov,
- vlastné príjmy školy – prenesené kompetencie,
- z rezervného fondu obce.
Najvýraznejšie zvýšenie vo výdajových položkách:
- nákup publikácií o farskom kostole,
- koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS ),
- údržba zelene,
- nákup umývačky riadu do školskej jedálne.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 48/2011
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 3/2011. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta ďalej informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- dňa 18. mája 2011 firma Matep, s. r. o., Bratislava ukončila rekonštrukciou kotolne v budove obecného
úradu. Dňa 25. mája bola zrekonštruovaná budova protokolárne odovzdaná, zhodnotenie budovy
predstavuje 260 000 €. Následne bude podaná žiadosť o kolaudáciu, ktorá sa uskutoční 21. júna 2011.
- finančné prostriedky na projekt Bezpečné ulice v obci D. Krupá (kamerový systém so záznamom)
Ministerstvo financií SR zatiaľ neposkytlo.
- Ministerstvo životného prostredia SR zatiaľ nevypísalo novú výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci operačného programu životné prostredie, prioritná os 4 – odpadové
hospodárstvo,
- rekonštrukcia cesty D. Krupá – Prekážka by mala byť podľa VÚC TT dokončená koncom júna,
- obec opätovne požiadala VÚC TT o vylúčenie kamiónovej dopravy z našej obce, VÚC TT uviedol, že
Výskumný ústav dopravy v Žiline má na základe podkladov z vyšších územných celkov určiť, z ktorých ciest
bude vylúčená kamiónová doprava, Správa ciest VÚC TT navrhla do zoznamu týchto ciest aj cestu vedúcu
cez našu obec,
- dňa 27. mája boli ukončené stavebné práce na zastávkovom pruhu na Nám. Sv. Vendelína, bola podaná
žiadosť o kolaudáciu,
- dňa 19. mája bolo ukončené čistenie a údržba sôch a pamätníka padlým v oboch svetových vojnách.
- pre parkovisko pri starom cintoríne boli urobené geodetické zamerania, ktoré budú podkladom pre
vypracovanie projektu.
Starosta ďalej informoval o úlohách, ktoré vyplynuli z diskusie počas posledného rokovania OZ:
- časť prepadnutého chodníka na Nám. sv. Vendelína bude pribetónovaná,
- uzatváranie brány na novom cintoríne bolo prerobené,

- občanom Potôčkov, ktorí chodia pešo do Trnavy boli odovzdané reflexné vesty,
- uličná tabuľa na Školskej ulici bola osadená,
- priestor na Podhájskej ulici bol pokosený,
- stožiar verejného osvetlenia na Nám. Sv. Vendelína je v riešení, pripravuje sa cenová ponuka.
Starosta v mene obce poďakoval Mgr. Petrášovi za prezentáciu výsledkov výskumu o našom kostole v rámci
1. ročníka akcie Noc kostolov.
V ďalšej časti starosta obce informoval, že v súvislosti s požiadavkami na zmeny v územnom pláne obce
bude potrebné vykonať v tomto dokumente zmeny a doplnky.
Starosta predniesol nasledovné žiadosti adresované obecnému úradu:
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na pozemku parc. č. 484/4, na základe listu Kamila
Žáka, bytom Dolná Krupá, Podhájska ul. 270/6.
(PRÍLOHA č. 6)
- žiadosť Vzdelávacieho a rozvojového centra Bl. Matky Terezy , Inštitútu ďalšieho vzdelávania
sociálnych pracovníkov pri Vysokej škole sv. Alžbety, Nám L. van Beethovena 555 Dolná Krupá.
o prenájom pozemku parc. č. 403.
(PRÍLOHA č. 7)
- žiadosť Tamary a Jána Lehotových, bytom Dolná Krupá, Horná ul. 800/11 o obnovenie a dobudovanie
príjazdovej cesty.
(PRÍLOHA č. 8)
Uznesenie č. 49/2011
OZ súhlasí s umiestnením stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 484/4, v zmysle žiadosti Kamila
Žáka, bytom Dolná Krupá, Podhájska ul. 270/6 s následným zapracovaním do územ. plánu.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 50/2011
OZ schvaľuje obstarávanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Dolná Krupá.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 51/2011
OZ schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 403 za 0,31 €/m2 na základe žiadosti Vzdelávacieho a rozvojového
centra Bl. Matky Terezy, Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov pri Vysokej škole sv.
Alžbety, Nám L. van Beethovena 555 Dolná Krupá na dobu 5 rokov. Prípadné investované finančné
prostriedky do úprav prenajatého pozemku po skončení prenájmu obec nebude nájomcovi refundovať.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 52/2011
OZ neschvaľuje obnovenie a dobudovanie príjazdovej cesty na základe žiadosti Tamary a Jána Lehotových,
bytom Dolná Krupá, Horná ul. 800/11, nakoľko je v budúcich rokoch plánovaná celková rekonštrukcia
miestnej komunikácie Horná ul.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
- Mgr. Lehotová: po silných vetroch je na cintoríne popadaných množstvo drobných haluzí,
starosta obce: spadnuté konáre sú vždy odstránené pri hrabaní pokosenej trávy pracovníkmi obce.
-Ing. Brestovanský: pri projekte IBV Potočná IV. by mala obec uvažovať so zámenou pozemkov s budúcimi
stavebníkmi tak, aby sa zohľadňovalo aj riešenie komunikácii v tejto lokalite,
starosta obce: problém sa bude riešiť, keď budú podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia a následné
žiadosti stavebníkov o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce,
- K. Baránek: poprosil poslancov o dochvíľnosť na rokovania OZ, pred predajňou Jednota by sa mal osadiť
žľab rovnaký aký je už použitý aj v iných častiach obce, rekapituloval stav rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice a predstavil ďalšie zámery k oslavám výročia zloženia zboru, napr. náter fasády.
starosta obce: na požiarnu zbrojnicu boli v rozpočte obce vyčlenené značné finančné prostriedky – vymenili
sa brány, v najbližšom čase sa vymenia okná. Okrem toho obec financovala zakúpenie novej zástavy
hasičskému zboru, bola urobená generálna oprava striekačky a taktiež obec financovala údržbu sochy sv.
Floriána. Úprava priestranstva pred predajňou Jednoty sa rieši v spolupráci s vedením COOP Jednota, pretože
značná časť tohto priestranstva je vo vlastníctve uvedeného subjektu.
- Mgr. Slabá: upozornila na poruchy v miestnom rozhlase, mali by sme si pripomínať aj Deň otcov, aspoň
reláciou v rozhlase. Poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu Noci kostolov, v prvom
rade p. farárovi.
- starosta obce: poruchy obecného rozhlasu boli dôsledkom rozsiahlej búrkovej činnosti, priebežne boli
odstraňované, relácia ku Dňu otcov v obecnom rozhlase bude zrealizovaná.

- Ing. Totka: počas vytrvalých dažďov nepostačuje kanalizácia na strmej ceste pri základnej škole, na
nových autobusových zastávkach by mohli byť osvetlené panely napr. na prezentáciu miestnych
podnikateľov.
- starosta obce: kanalizácia bola v dôsledku silných búrok zanesená kameňmi, v súčasnosti je už vyčistená.
- Mgr. Petráš: v súvislosti s výmenou zastávok poukázal na to, že sa staré zastávky sa používali aj na
lepenie plagátov, v súčasnosti neexistujú v obci nijaké podobné plochy, mali by sa zabezpečiť, napr.
betónové skruže. Na priestranstve pred zrekonštruovanou bývalou MŠ je neporiadok, mala by sa riešiť
jeho úprava, aby sa námestie s rekonštruovanými sochami dostalo do pôvodného stavu, na dom služieb
a susednú budovu osadiť súpisné a orientačné čísla.
- starosta obce: plagáty sa vyvesujú vo vývesných tabuliach pred obecným úradom a pred poštou,
v budúcnosti, keď bude mať obec voľné finančné prostriedky môžu sa zakúpiť osvetľovacie panely aj
nalepovacie skruže. Priestranstvo pred bývalou MŠ je vo vlastníctve VŠ zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety- majiteľ bude na úpravu tohto priestranstva opätovne upozornený.
- S. Lehota: či má obec zmapované miesta, ktoré sú najohrozenejšie pri povodniach?
starosta obce: najviac kritický z hľadiska možnej povodne sa javí most na Nám. Sv. Vendelína. Niekoľkokrát
na situáciu upozorňoval Povodie Váhu, ktorému povinnosť úpravy toku vyplýva z Vodného zákona. Na
tomto mieste by sa malo prehĺbiť koryto potoka. Taktiež na túto skutočnosť bolo upozornené aj vedenie
Obvodného úradu Trnava.
- Mgr. Korchová: existencia dobrovoľného hasičského zboru by sa nemala podceňovať, nevieme, kedy ich
pomoc budeme potrebovať. V budove materskej školy bol cítiť zápach pochádzajúci z priestoru pod
parapetom okna. Štrbinu utesnili a zápach prestal. Ak by sa podobná situácia opakovala, obecný úrad by
mal informovať dodávateľa stavby.
- Mgr. Horváth: počas výdatných dažďov boli poškodené aj protipovodňové zábrany na poľnej ceste z
Rúbanice, malo by sa odhrnúť naplavené bahno z miestnej komunikácie na Ul. Parková. Do kabín v areáli
OŠK zateká v mieste, kde je osadené jedno z bočných schodísk, malo by sa odstrániť a miesto zatekania
opraviť. Hospodár OŠK vymaľuje zadnú stenu za hľadiskom nad kabínami, obecný úrad požiadal
o preplatenie potrebného materiálu. Prítomných informoval, že v dohľadnej dobe sa vzdá funkcie
prezidenta OŠK.
- starosta obce: naplavené bahno na Parkovej ulici bude odstránené, oprava kabín OŠK sa bude realizovať
z dotácie, o ktorú obecný úrad požiadal MF SR na základe jeho výnosu č. 26825/2005-441 ešte v marci
t.r.. V prípade, že dotácia by nebola poskytnutá, bude časť opráv uhradená z obecného rozpočtu.
- S. Lehota ako predseda finančnej komisie navrhol schváliť odmenu starostovi obce za apríl a máj 2011.
Poslanci navrhli odmenu vo výške 50 %.
Uznesenie č. 53/2011
OZ schvaľuje odmenu starostovi obce za prvé dva mesiace 2. štvrťroka 2011 vo výške 50 % ako priemer
návrhov jednotlivých poslancov.
/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 Horváth .......................................

Mgr. Stanislav Petráš .................................
Dolná Krupá, 16. jún 2011
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

