ZÁPISNICA
z 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 19. augusta 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 II.
štvrťrok
4./ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou
školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
5./ Úprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatrenie č. 4/2011
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. Moniku Korchovú a Stanislava Lehotu.
Uznesenie č. 54/2011
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
10. júna 2011 nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré bolo potrebné kontrolovať.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú, aby predniesla záznam z kontroly č. 3, ktorý
obsahoval Správu hlavného kontrolóra obce ku kontrole pokladne obce Dolná Krupá, ku kontrole príjmov,
výdavkov a finančných operácií za obdobie II. štvrťrok 2011 a ku kontrole plnenia príjmov, výdavkov ku dňu
30. 06. 2011.
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením správy so záverom, že neboli zistené žiadne kontrolné
zistenia.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 55/2011
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly hlavného kontrolóra obce č. 3/2011.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) obce
č. 4/2011 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
(PRÍLOHA č. 2)

V návrhu je zapracovaná klauzula, že v prípade, keď Ministerstvo školstva SR zmení výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, starosta listom
oznámi nové sumy jedál. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vychádza
z finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a Obec Dolná
Krupá ho určila na úrovni 2.finančného pásma stanoveného ministerstvom.
Uznesenie č. 56/2011
OZ schvaľuje VZN obce č. 4/2011 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 5
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o návrhu na zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového
opatrenia č. 4/2011.
(PRÍLOHA č. 3)

Najvýznamnejšie zvýšenie v príjmových položkách:
- získaná dotácia z Min. financií SR na údržbu kabín OŠK: 7000 €,
- príjem za prenájom hrobových miest 3656 €,
- kapitálový rozpočet - získaná dotácia z fondu Min.školstva SR na rekonštrukciu strechy telocvične 50400 €,
- získaná dotácia z fondu Min. vnútra SR na kamerový systém 22 794 €.
Najvýznamnejšie zvýšenie vo výdajových položkách:
- údržba kabín OŠK z dotácie: 7000 €, z vlast.prostriedkov 800 €,

- navýšenie výdavku na el. energiu, plyn – budova kabín, ver.osvetlenie,
- kapitálový rozpočet školstvo – výdavok z dotácie na rekonštr. časti strechy telocvične 50 400 €
- výdavok z rozpočtu obce /rez.fondu/ na rekonštrukciu nižšej
časti strechy a zateplenie plášťa budovy telocvične 61 700 €.
- vybudovanie kamer.systému – výdavok z dotácie,
- zapracované finančné prostriedky na zakúpenie kostýmov, dotáciu Karpat. kapele a dotáciu OŠK
v zmysle bodu 6 a nasledujúcich uznesení.
Uznesenie č. 57/2011
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 4/2011. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta predniesol nasledovné žiadosti adresované obecnému úradu:
- o poskytnutie finančnej pomoci ženskej speváckej skupine Dolnokrupanka na zakúpenie kostýmov vo
výške 1000 €.
(PRÍLOHA č. 4)
- o poskytnutie finančnej pomoci Karpatskej kapele, Nová ul. 660 na preplatenie nákladov účinkujúcich
v programe počas osláv 10. výročia vzniku vo výške 350 €.
(PRÍLOHA č. 5)
- o poskytnutie mimoriadnej dotácie OŠK vo výške 1000 € na dopravu mužstiev na majstrovské futbalové
zápasy.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 58/2011
OZ schvaľuje finančné prostriedky 850 € na zakúpenie kostýmov na základe žiadosti speváckej skupine
Dolnokrupanka.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 59/2011
OZ schvaľuje dotáciu vo výške 300 € na preplatenie nákladov účinkujúcich súborov počas osláv 10. výročia
vzniku Karpatskej kapely
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 60/2011
OZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu vo výške 850 € na bežné výdavky na činnosť, vrátane dopravy mužstiev
OŠK na majstrovské futbalové zápasy.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o Monitorovacej správe k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá k 30.06.2011.
Rozsiahly materiál zahŕňa výsledky hospodárenia obce k 30. júnu 2011.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 61/2011
OZ schvaľuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dolná Krupá k 30.06.2011.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta ďalej informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- dňa 21. júna sa uskutočnila kolaudácia budovy obecného úradu. Rekonštrukčné práce realizované
firmou Matep, s. r. o., Bratislava trvali od marca do konca mája 2011.
- dňa 28. júna bol skolaudovaný zastávkový pruh na Nám. sv. Vendelína a 12. júla bola na námestí
osadená nová autobusová čakáreň a inštalovaný stĺp verejného osvetlenia. Na základe kolaudačného
rozhodnutia musí obec splniť podmienku danú cestným zákonom, že všetky cesty a priľahlé stavby
vlastní štát, resp. VÚC. Obci preto vyplýva povinnosť previesť zastávkový pruh do vlastníctva
VÚC TT. Problematickým je priľahlý chodník nachádzajúci sa na rovnakom pozemku, parc. č. 4478/1,
ktorý bol vybudovaný ako súčasť projektu financovaného z eurofondov. Z tohto dôvodu prevod
vlastníctva nie je možný skôr, ako skončí 5-ročné monitorovacie obdobie. Náklady na odčlenenie časti
parcely pod zastávkovým pruhom bude hradiť VÚC TT.
Uznesenie č. 62/2011
OZ schvaľuje odpredaj zastávkového pruhu na Nám. sv. Vendelína až po skončení päťročného
monitorovacieho obdobia projektu Revitalizácia centra obce Dolná Krupá, pretože nie je možné odpredať
časť pozemku parc. č. 4478/1, ktorej vlastníkom je obec z dôvodu, že chodník na tejto parcele bol

vybudovaný v rámci uvedeného projektu financovaného z eurofondov. Podľa metodiky riadiaceho orgánu
ROP parcely, na ktorých boli budované stavby financované z eurofondov musia byť počas päťročného
monitorovacieho obdobia vo vlastníctve žiadateľa o príspevok z eurofondov, v tomto prípade obce.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta pokračoval:
- Ministerstvo financií SR obci listom zo dňa 13. mája oznámilo poskytnutie účelovej dotácie na údržbu
budovy Obecného športového klubu. Práce už boli začaté: bolo odstránené jedno z vonkajších
schodísk, zostávajúce schodisko sa upravilo a boli vymenené okná.
- dňa 26. júla bola s prednostom Obvodného úradu v Trnave podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu na projekt Bezpečné ulice v obci D. Krupá (kamerový systém so záznamom). Výška
dotácie je 22 794 € a prostriedky už boli presunuté na účet obce. Táto suma predstavuje 80 %
z celkových nákladov projektu, zvyšok bude uhradený z obecného rozpočtu. S montážou deviatich
stacionárnych a jednej otočnej kamery sa začne v auguste a dokončená by mala byť do konca
septembra.
- v 30. týždni t.r. obec uskutočnila výmenu okien a dverí na hasičskej zbrojnici.
- Ministerstvo školstva SR dňa 1. júla poskytlo na základe žiadosti obecného úradu obci dotáciu v sume
50 400 € na riešenie havarijnej situácie vyššej časti strechy telocvične
- 28. júla sa začali na telocvični stavebné práce, v rámci opravy sa okrem rekonštrukcie strechy zateplí
fasáda a celá budova sa zrenovuje.
- obec pripravuje podklady k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zberného dvora
v rámci operačného programu životné prostredie, prioritná os 4 – odpadové hospodárstvo. V tejto
súvislosti požiadal poslancov, aby opätovne odsúhlasili tento zámer.
Uznesenie č. 63/2011
OZ schvaľuje zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu životné
prostredie, prioritná os 4 – odpadové hospodárstvo na projekt Zberný dvor Dolná Krupá. Celkové výdavky na
projekt – 302 918,56 €, celkové oprávnené výdavky na projekt – 302 918,56 €, výška spolufinancovania
obcou 15 145,93 €, spôsob spolufinancovania obcou – z vlastných zdrojov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- rekonštrukcia cesty D. Krupá – H. Krupá - Prekážka bola ukončená 30. júna.
- v júli Komisia pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku posúdila štyri
alternatívy, ktoré predložila projektantka na parkovisko pri cintoríne na Ul. Hoštáky. Bola vybraná
alternatíva č. 1: parkovisko, ktoré má 2 časti s cca 30 parkovacími miestami.
Starosta ďalej informoval o potrebe zrušiť uznesenie č. 53/2011 z 10.6.2011, podľa ktorého OZ schválilo
odmenu starostovi obce za prvé dva mesiace 2. štvrťroka 2011 vo výške 50 % ako priemer návrhov
jednotlivých poslancov. Novela zákona č. 253/1994 Z. z. umožňovala stanoviť odmeny iba do termínu
31. mája 2011. Keďže odmena bola schválená po tomto termíne, odmenu nemožno udeliť.
Uznesenie č. 64/2011
OZ zrušuje uzn. č. 53/2011 zo dňa 10. júna 2011.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce informoval, že s ponukou stať sa obecným kronikárom oslovil študenta histórie Juraja Drozdu,
ktorý jeho ponuku prijal.
Uznesenie č. 65/2011
OZ schvaľuje za obecného kronikára Juraja Drozdu.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce ďalej prítomných oboznámil:
- s listom TTSK, ktorý umožňuje navrhnúť obciam zmeny v cestovných poriadkov verejnej pravidelnej
prímestskej dopravy na obdobie 2011-2012.
(PRÍLOHA č. 8)
- s ponukou Mgr. Petra Pčolku na zhotovenie 10 minútového DVD o histórii obce.
Uznesenie č. 66/2011
OZ berie na vedomie list o zmenách cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej dopravy na
obdobie 2011-2012.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 67/2011
OZ berie na vedomie ponuku Mgr. Petra Pčolku, avšak súčasný rozpočet obce neumožňuje vyčleniť
prostriedky na podobné aktivity.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Na záver starosta prečítal žiadosti a listy občanov:
- Anna Drgoňová, bytom Dolná Krupá, Horný Chríb 397/37 o opravu nájazdu pre bezbariérový prístup do
budovy obecného úradu.
(PRÍLOHA č. 9)
- Ľuboš Pilát, bytom Dolná Krupá, Školská 715/5 o odborné ošetrenie a orezanie stromov pri jeho rodinnom
dome.
(PRÍLOHA č. 10)
- Štefan Domanička, bytom Dolná Krupá, Podhájska 266/14 list, v ktorej žiada o vydanie geometrického
plánu susedovej nehnuteľnosti.
(PRÍLOHA č. 11)
- Mgr. Mareka Horvátha a Daniela Nádaského o vzdaní sa funkcií prezidenta a viceprezidenta OŠK.
(PRÍLOHA č. 12)
Uznesenie č. 68/2011
OZ odporúča starostovi obce zabezpečiť úpravu nájazdu pre bezbariérový prístup do budovy obecného úradu
tak, aby vyhovoval predneseným požiadavkám.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 69/2011
OZ odporúča Komisii pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku, aby priamo na
mieste posúdila oprávnenosť žiadosti o orezanie konárov na základe žiadosti Ľuboša Piláta, bytom Dolná
Krupá, Školská 715/5.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č.70 /2011
OZ berie na vedomie list Štefana Domaničku, bytom Dolná Krupá Podhájska 266/14 a odporúča obecnému
úradu riešiť žiadosť v zmysle platnej legislatívy.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 71/2011
OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcií prezidenta a viceprezidenta OŠK.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
- Mgr. Lehotová: ako je organizačne zabezpečené vydávanie potravinovej pomoci pre sociálne odkázaných
v našej obci?
starosta obce: pomoc zabezpečujú charitatívne organizácie, predbežne bola ohlásená dodávka potravinovej
pomoci na 12.9. t.r.,
- Ing. Brestovanský: či sa pri rekonštrukcii kabín OŠK uvažuje aj o mrežiach na oknách?
starosta obce: áno uvažuje sa,
- Mgr. Horváth: prečo neboli označené prechody pre chodcov na štátnej ceste aj na hornom konci, do sita za
bránkou multifunkčného ihriska prerastá zeleň, mala by sa orezať, kedy budú kabíny OŠK pripojené na
kanalizáciu?
starosta obce: projekt rekonštrukcie štátnej cesty realizovaný VÚC TT prechody na hornom konci
neobsahoval, zeleň bude orezaná po skončení vegatačného obdobia, obecné budovy sa postupne ako to
umožňuje finančná situácia obce pripájajú na kanalizáciu, zatiaľ sú pripojené dve obecné budovy: dom
služieb a nový dom smútku,
- K. Baránek: pozval prítomných na oslavy 120. Výročia DHZ.
- Mgr. Slabá: či žiadateľka o prenájom obecných priestorov p. Bohunická má o ne ešte záujem?
starosta obce: žiadateľka o prenájom nemá záujem,
- Ing. Totka: prečo je v novej čakárni iba jedna lavička,
starosta obce: jedna lavička je postačujúca, keďže slúži na sedenie starých a chorých osôb na krátku dobu
cca 5-10 min., v minulosti sa na viacerých autobusových lavičkách zdržiavala mládež do neskorých
večerných a nočných hodín, kde konzumovala alkohol a správala sa hlučne, čím rušila nočný kľud
a občania bývajúci v blízkosti čakární sa na to sťažovali,
- S. Lehota: obec by mala upozorniť kompetentných na suché stromy na ceste z Trnavy do D. Krupej,
a zhoršený výhľad v prvej zákrute od Trnavy,
starosta obce: obec požiada Správu ciest TT SK o nápravu,
- Mgr. Korchová: ako je to s možnosťou využívania multifunkčného ihriska deťmi v čase prázdnin?
starosta obce: v súlade s organizačným poriadkom multifunkčného ihriska je toto ihrisko prístupné
bezplatne aj školopovinným deťom za účasti dozoru dospelej osoby,
- Mgr. Petráš: pripravuje sa nové vydanie Krupanského spravodaja, ak by mali poslanci záujem uverejniť
príspevok, treba sa ohlásiť, ďalej informoval prítomných, že je vytlačená kniha k 200. výročiu dokončenia
kostola.
Mgr. Kováč – p. farár: poďakoval za pomoc pri budovaní spadnutého múru, všetkých pozval na program
uvedenie knihy v sobotu 3. 9. a na slávnostnú sv. omšu, ktorú bude 4. 9. celebrovať trnavský arcibiskup.

Uznesenie č. 72/2011
OZ odporúča starostovi obce kontaktovať Správu ciest Trnavského samosprávneho kraja vo veci
chýbajúcich prechodov pre chodcov a suchých stromov na ceste z Trnavy do D. Krupej.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 73/2011
OZ odporúča starostovi obce zabezpečiť oznam, že multifunkčné ihrisko bude za dodržania stanovených
pravidiel prístupné školopovinným deťom bezplatne.
/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. Monika Korchová .......................................

Stanislav Lehota .................................

Dolná Krupá, 28. august 2011

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

