ZÁPISNICA
z 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 11. novembra 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
III. štvrťrok 2011
4./ Príprava návrhu programového rozpočtu obce na roky 2012 – 2014
5./ Návrhy všeobecne záväzných nariadení Obce Dolná Krupá
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 Klementa Baránka a Ing. Petra Brestovanského.
Uznesenie č. 74/2011
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 8 - 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
19. augusta 2011 vyplynuli uznesenia:
- K uzneseniu č. 68/2011 vo veci zabezpečenia úpravy nájazdu pre bezbariérový prístup do budovy obecného
úradu bol po 20. septembri 2011 vybudovaný nový nájazd, ktorý vyhovuje predneseným požiadavkám.
Zároveň bola vybetónovaná aj plocha medzi lekárňou a zubným lekárom, čím sa stali bezbariérové všetky
prístupy do OcÚ.
- K uzneseniu č. 69/2011 vo veci žiadosti Ľuboša Piláta Komisia pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie
a ochranu verejného poriadku dňa 26. augusta 2011 vykonala obhliadku priamo na mieste a členovia sa
zhodli, že orezanie konárov vykonané v roku 2008 je postačujúce.
- K uzneseniu č. 72/2011 vo veci chýbajúcich prechodov pre chodcov a suchých stromov na ceste z Trnavy
do D. Krupej sa dňa 27. septembra 2011 uskutočnilo na OcÚ stretnutie a následná ohliadka predmetných
miest pri autobusových zastávkach Liehovar a Horný mlyn za účasti prizvaných zástupcov ObÚ – odboru
dopravy Trnava, Dopravného inšpektorátu Trnava, VÚC Trnava a Správy ciest TTSK. Po obhliadke bolo
konštatované, že zriadenie nových prechodov pre chodcov je oprávnené a obci bolo odporučené podať
žiadosť na ObÚ Trnava – odbor dopravy o ich určenie. Na oba prechody boli žiadosti podané, jedno určenie
bolo vydané v októbri, druhé by malo byť v novembri. Zástupca VÚC obci oznámil, že zhotovenie
prechodov si vyžiada náklady cca 1000 € a budú sa realizovať len v prípade dostatku finančných
prostriedkov.
- vo veci suchých stromov na ceste D. Krupá – Trnava bol kontaktovaný pracovník Správy ciest TTSK, ktorý
povedal, že po skončení vegetačného obdobia budú suché stromy odstraňovať podľa finančných možností
ich organizácie.
- K uzneseniu č. 73/2011 vo veci zverejnenia možnosti bezplatného prístupu školopovinných detí na
multifunkčné ihrisko bol oznam uverejnený na internetovej stránke obce.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú, aby predniesla Správu hlavného kontrolóra obce
ku kontrole pokladne obce Dolná Krupá, ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie III.
štvrťrok 2011.
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením správy so záverom, že neboli zistené žiadne kontrolné
zistenia.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 75/2011
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce ku kontrole pokladne obce Dolná Krupá, ku kontrole
príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie III. štvrťrok 2011
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval, že v príprave návrhu programového rozpočtu obce na roky
2012 – 2014 sú najvyššími položkami:
(PRÍLOHA č. 2)
- r. 2012 parkovisko pri cintoríne,
- rekonštrukcia sanity a rozvodov v budove OcÚ,
- spoluúčasť obce v projekte Zberný dvor,
- r. 2013 -2014 rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ul..
- S. Lehota: navrhol, či by sa v rámci 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci nemalo uvažovať
o príspevku obce na rekonštrukciu strechy fary.
- Starosta: obec v rámci finančných možností môže prispieť na opravu strechy fary iba symbolickou sumou,
pretože v súčasnosti dotácie z eurofondov už takmer skončili a bude musieť realizovať viaceré investície
do obecného majetku iba z rozpočtu obce.
- Mgr. Korchová: pripomenula, aby bola v budúcoročnom rozpočte zadefinovaná položka, z ktorej by bola
financovaná rekonštrukcia detského ihriska v areáli školy.
Uznesenie č. 76/2011
OZ berie na vedomie návrh programového rozpočtu obce na roky 2012 – 2014.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a pracovníčky OcÚ predniesli návrhy všeobecne záväzných nariadení
obce:
a) VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné
odpady na území obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 3)
b) VZN č. 2/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 4)
c) Sadzobník cien k VZN č.3/2009.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 77/2011
OZ berie na vedomie návrhy všeobecne záväzných nariadení:
a) Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a za drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá.
b) Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá
c) Sadzobník cien k VZN č.3/2009.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič oboznámil prítomných so znením vnútornej smernice na vykonávanie
inventarizácie a so Správou nezávislého audítora určenou obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce za rok
2010, ktorú vypracovala Ing. Libuša Baranová – nezávislá audítorka.
(PRÍLOHA č. 6
a PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 78/2011
OZ schvaľuje vnútornú smernicu Obce Dolná Krupá na vykonávanie inventarizácie.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 79/2011
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2010.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce predniesol návrh na vyradenie hnuteľného majetku z vlastníctva obce.
(PRÍLOHA č. 8)
Predložil aj návrh na prenechanie budovy kabín v areáli OŠK do dlhodobého prenájmu športovému klubu
a zverenie majetku do správy školy.
Uznesenie č. 80/2011
OZ schvaľuje vyradenie starých autobusových čakární (obchod Centrum, fara), verejnej studne, rozhlasovej
ústredne, počítača, kopírky a barového pultu s pípou.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 81/2011
OZ schvaľuje prenechanie majetku obce – budovy kabín OŠK, Nám. L. van Beethovena 670/4, parc. č.
149/3 a plochu ihriska, parc. č. 149/2 do nájmu Obecnému športovému klubu bezodplatne na dobu päť rokov
od 1.12.2011 do 1.12.2016.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 82/2011
OZ schvaľuje zverenie hnuteľného majetku – rekonštrukciu telocvične do správy Základnej školy
s materskou školou v Dolnej Krupej.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o návrhu na zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového
opatrenia č. 5/2011.
(PRÍLOHA č. 9)
Najväčšou zmenou v časti výdaje je presunutie položky údržba budovy obecného úradu na budúci rok
a zvýšenie sumy na verejné osvetlenie v areáli ZŠ s MŠ o 2947 € z dôvodu zvýšenia svetelných bodov
z pôvodne plánovaných 8 na 11.
Uznesenie č. 83/2011
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 5/2011. /za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- dňa 27. augusta sa konali oslavy 120. výročia založenia DHZ,
- dňa 23. septembra obec vypracovala a podala na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zberného dvora v rámci operačného programu Životné
prostredie – prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo. Termín na predkladanie žiadostí bol predĺžený do
11.11.2011 (pôvodne iba do 23.9.2011).
- dňa 30. septembra bola ukončená rekonštrukcia telocvične, kolaudácia sa uskutočnila 8. novembra,
- v priebehu mesiaca september bol v obci nainštalovaný kamerový systém so záznamom,
- bolo dokončené osvetlenie areálu školy, kde sa vybudovalo 11 svetelných bodov,
- zhotovuje sa projektová dokumentácia na parkovisko pri starom cintoríne,
- začala sa rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom stredisku (vymení sa sanita, radiátory, urobia
sa nové rozvody vody, odpadu),
- pripravuje sa pokládka dlažby pred OcÚ (80 m2),
- 12. októbra pracovníci odboru ROP pri VÚC vykonali kontrolu projektu revitalizácia centra obce
Dolná Krupá
- vo veci zákazu prejazdu kamiónov cez našu obec uviedol, že napriek tomu, že cesta č. III/50410 Trnava
– Dolná Krupá – Prekážka bola na zozname 56 úsekov, kde žiadal Trnavský samosprávny kraj vylúčiť
kamiónovú prepravu, uvedená cesta nebola Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR zaradená medzi 25 úsekov v kraji, na ktorých bola dopravnými značkami zakázaná tranzitná
doprava. Obec bude podnikať ďalšie kroky, aby sa situácia zmenila.
- 23. októbra OcÚ zorganizoval divadelné prestavenie Ženský zákon, s ktorým sa predstavili ochotníci
z Mestského kultúrneho centra Malacky.
Starosta predniesol žiadosti a listy občanov:
- Márie Kotáskovej, bytom Trnava, Hospodárska 19 o prenájom nebytových priestorov v dome služieb.
(PRÍLOHA č. 10)
- Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom č. 54 o poskytnutie finančného príspevku
k spetrestreniu vianoč. sviatkov pre klientov.
(PRÍLOHA č. 11)
- Mgr. Márie Valjentovej a Márie Bohunickej, bytom Dolná Krupá, Trnavská cesta č. 348/36 o posúdenie
oprávnenosti stavby na susednom pozemku
(PRÍLOHA č. 12)
- Františka Sekeru, bytom Trnava, V. Clementisa 6454/61 o zvýšenie fondu prac. času na 1 skúšku súboru z
2 hodín na 4 hodiny týždenne (a tým navýšenie finančnej odmeny za činnosť vedúceho folklórneho súboru
Krupanskí črpáci.
(PRÍLOHA č. 13)
- Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej o zaujatie stanoviska obce k ďalšiemu využívaniu rodinného
mauzólea Chotekovcov obcou Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 14)
Uznesenie č. 84/2011
OZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia skladových priestorov v dome služieb na
základe žiadosti Márie Kotáskovej, bytom Trnava, Hospodárska 19, na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2016 za
cenu 11,45€./m2.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 85/2011
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 20 € Zariadeniu pre seniorov v Križovanoch nad
Dudváhom.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 86/2011
OZ odporúča Komisii pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku na základe
žiadosti Mgr. Márie Valjentovej a Márie Bohunickej, bytom Dolná Krupá, Trnavská cesta č. 348/36 posúdiť
oprávnenosť stavby na susednom pozemku.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 87/2011
- OZ schvaľuje zvýšenie fondu prac. času vedúceho folklór. súboru Krupanskí črpáci na 1 skúšku súboru z
2 hodín na 3 hodiny týždenne na základe dohody o pracovnej činnosti od 1.1.2012
/za 5 - proti 1 - zdržal sa 2/
Uznesenie č. 88/2011
OZ odporúča obecnému úradu zaslať k žiadosti Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej nasledovné
stanovisko:
Obec Dolná Krupá v budúcnosti neuvažuje o aktivitách smerujúcich k prevodu zmienenej nehnuteľnosti do
svojho vlastníctva. Z tohto dôvodu nemá námietky k aktivitám Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej
smerujúcim k nadobudnutiu objektu mauzólea do vlastníctva občianskeho združenia.
Podľa doterajších skúseností je evidentné, že štát ako vlastník neprejavil nijaký záujem o túto pamiatku, preto
Obec Dolná podporuje každú aktivitu snažiacu sa zmeniť dnešný neutešený stav mauzólea Chotekovcov
v Dolnej Krupej.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
- Mgr. Lehotová: Ako sa bude riešiť situácie s prerastenými drevinami zasahujúcimi až na obecné
chodníky?
starosta: Systematické orezanie okrasných drevín v obci je limitované finančnými možnosťami obce.
Zároveň musí byť prevedené odborne.
Uznesenie č. 89/2011
OZ odporúča obecnému úradu vyhlásiť v obecnom rozhlase oznam, aby si občania, kde pri chodníkoch
okrasné dreviny najviac zasahujú do cesty chodcom, tieto konáre orezali.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- K. Baránek: koľko domácností je pripojených na verejnú kanalizáciu? Prečo sa nepokračuje na stavbe
bytového domu? Aké nariadenie určuje pravidlá pojazdných výkupcov druhotných surovín, ktorí
hlučným vyhlasovaním rušia občanov najmä počas víkendov?
- starosta: pripojených je vyše 200 rodinných domov, TAVOS, a. s. bude stav prehodnocovať v roku 2012.
Stavbu bytového domu realizuje súkromná spoločnosť, ktorá sa nezodpovedá obci za tempo stavebných
prác. Podľa informácií investora počas zimných mesiacov bude stavba zakonzervovaná. V súčasnej dobe
sa k bytovému domu realizuje prívod kanalizácie, plynu a vody. Uvedenú formu pojazdného podnikania,
termíny, ani spôsob nemôže obec ovplyvniť, pretože je v súlade s platnou legislatívou.
- Mgr. Slabá: či by nevyužité miestnosti v kultúrnom stredisku za pódiom nemohli slúžiť ako priestory
múzea? Aké má obec nariadenie, ktorým sa určuje stánkový predaj – poukázala najmä na situáciu počas
hodov, kedy po odchode predajcov drobného tovaru zostáva neporiadok. Či obec neuvažuje o Informačnoorientačnom systéme obce ?
- starosta: spomínané priestory sa nejavia ako vhodné riešenie pre umiestnenie múzea, pri stánkovom
predaji počas hodov obec nemôže stanoviť pravidlá tohto predaja, nakoľko pozemky, na ktorých sa
predajcovia rozložia, patria len z časti obci, ostatná časť je v súkromnom vlastníctve a vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu.
- Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na informačno-orientačný systém obce ešte v januári
2009, pretože sa pôvodne predpokladalo, že výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na Revitalizáciu
centra obcí bude zahŕňať aj informačno-orientačný systém obcí. Keďže predmetný systém nebol súčasťou
uvedenej výzvy, projekt sa z rozpočtu obce pre nedostatok fin. prostriedkov nerealizoval. Predpokladaný
rozpočet na informačno-orientačný systém je cca 10 000 €. V prípade získania mimorozpočtových zdrojov
alebo voľných prostriedkov v rozpočte obce sa môže projekt v budúcnosti zrealizovať.
- S. Lehota: vyhlasovanie oznamov v obecnom rozhlase o 16.00 pracujúci občania nestíhajú, navrhol
posunúť ich termín na neskoršiu hodinu
- starosta: na zverejňovanie oznamov slúži aj webová stránka obce a vývesné tabule. Starosta dal o návrhu
hlasovať, poslanci hlasovaním návrh o presunutí oznamov v miestnom rozhlase na neskoršiu hodinu
pomerom hlasov 3 za a 5 proti neschválili.
- Mgr. Kováč - farár: či je možné osadiť smetný kôš pri autobusovej čakárni? Upozornil na zlý stav strechy
obecného múzea a prihovoril sa za jeho presťahovanie do iných priestorov. Nový cintorín sa málo používa
a na starom sa pochováva do hrobov, ktoré niekedy nezodpovedajú norme. Pozval prítomných na
divadelné predstavenie súboru z Radošiny „ Celebrity“ , ktoré sa uskutoční dňa 26.11. o 16.00 h.
- Mgr. Petráš: odpadové koše by sa minimálne na zastávkach a v centre obce mali osadiť. Ich
poškodzovaniu by mohlo zabrániť monitorovanie kamerami a iný spôsob vyhotovenia. Pre miestne
múzeum by bola najvhodnejšia budova bývalej pošty na námestí v centre obce, ktorú však obec nevlastní.

- starosta: smetné koše už raz boli pri autobusových zastávkach osadené, no zničili ich vandali. Stav strechy
múzea obec pozná a v roku 2010 boli urobené nevyhnutné opravy. Na rozsiahlejšiu opravu
(rekonštrukciu ) obec zatiaľ nemá finančné prostriedky. Pri pochovávaní je zavedený denník, do ktorého
sa zapisuje hĺbka hrobu. Doteraz vždy spĺňala údaj deklarovaný v § 19 ods. 1 resp. ods. 5 zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Častejšie používanie starého cintorína na pochovávanie ako nového je
spôsobené tým, že viacerí občania majú vybudované pomníky na starom cintoríne.
- Mgr. Horváth: bola dokončená rekonštrukcia kabín OŠK.
- Mgr. Petráš: poďakoval účastníkom brigády v mauzóleu, ktorá sa uskutočnila 28. októbra. Podobné
dobrovoľnícke aktivity za účasti poslancov OZ by sa aj v budúcnosti mali zopakovať.
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 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
Overovatelia: Klement Baránek .......................................
Ing. Peter Brestovanský .................................
Dolná Krupá, 18. november 2011
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

