ZÁPISNICA
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2011 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1./ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a k návrhu programovému
rozpočtu na roky 2012-2014
4./ Schvaľovanie programového rozpočtu na rok 2012 a VZN na rok 2012
5./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012
6./ Návrh zápisu do obecnej kroniky
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. Janu Lehotovú a Mgr. Martinu Slabú.
Uznesenie č. 90/2011
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
Zástupca starostu obce Mgr. Petráš informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ, ktoré sa
uskutočnilo dňa 11. októbra 2011.
- Uzn. č. 86/2011 vo veci podnetu Mgr. Márie Valjentovej a Márie Bohunickej. Členovia Komisie pre
rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku uskutočnili dňa 13. decembra 2011
obhliadku stavby a na základe zisteného stavu konštatovali, že je jediným riešením zbúranie obvodového
múru rozostavenej budovy. Stavebník Stanislav Partel sa ústnou formou zaviazal, že obvodové múry zbúra
a nadzemnú betónovú časť prekryje zeminou, aby sa mohla zatrávniť.
Komisia odporúča obecnému úradu zistiť, či stavba bola v roku 2000 ohlásená ako drobná stavba, príp. či
bolo vydané platné stavebné povolenie a zaviazať staviteľa stavbu odstrániť. Rovnako odporúča pre
stavebníka určiť termín, do ktorého tak učiní. Po nedodržaní termínu postupovať v zmysle ustanovení
stavebného zákona. V tomto zmysle komisia odporúča formulovať aj písomné upozornenie, ktoré obecný
úrad zašle stavebníkovi.
Sťažovateľke bolo zároveň odporučené, aby po odstránení predmetnej stavby, poškodený múr na svojom
pozemku nahradila novým, ktorý by bol izolovaný od rodinného domu.
(PRÍLOHA č. 1)
- Uzn. č. 88/2011 vo veci ďalšieho využívania mauzólea Chotekovcov OcÚ zaslal Ružiarskej spoločnosti
M. H. Chotekovej stanovisko v zmysle prijatého uznesenia.
- Uzn. č. 89/2011 OcÚ formou oznamu v miestnom rozhlase informoval občanov o potrebe orezania
okrasných drevín, ktorých konáre presahujú na chodníky.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič ospravedlnil neprítomnú Ing. Vadovičovú – hlavnú kontrolórku obce
a predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a k návrhu
viacročného programového rozpočtu obce na obdobie rokov 2012- 2014.
(PRÍLOHA č. 2)
k b o d u 4:
O návrhu rozpočtu sa rokovalo už na predošlom rokovaní OZ. Rozpočet je základným nástrojom finančného
hospodárenia obce, je zostavený ako vyrovnaný. Najväčšími investičnými akciami na rok 2012 sú:
parkovisko pri cintoríne, rekonštrukcia sanity a rozvodov v budove OcÚ a spoluúčasť obce v projekte Zberný
dvor.
(PRÍLOHA č. 3)
- Ing. Brestovanský: malo by sa uvažovať o oživení stavebného obvodu „Záhrady“, pretože, ak sa
s vlastníkmi nebude komunikovať, problém s vlastníctvom pozemkov sa časom ešte skomplikuje,
- Mgr. Petráš: s odstupom takmer piatich rokov by sa dotknutí občania mohli osloviť individuálne,

- starosta obce: na základe uznesenia OZ a vypracovaného geometrického plánu písomnou formou boli
oslovení dotknutí trinásti občania cca pred dvoma rokmi. Z toho iba štyria súhlasili s darovaním svojho
pozemku pod inžinierske siete. Pri náhodných stretnutiach s týmito občanmi je priebežne zisťované ich
stanovisko k stavebnému obvodu. Toto stanovisko je nemenné. Avšak nie je problém opätovne ich osloviť
písomnou formou, aby sa aj písomne vyjadrili k danej problematike.
- Mgr. Lehotová: poplatok za školský klub sa niekoľko rokov neupravoval, jeho výška treba prehodnotiť,
- starosta obce: zmena vo výške poplatku sa môže schváliť s platnosťou k 1.septembru 2012.
Uznesenie č. 91/2011
OZ schvaľuje návrh programového rozpočtu obce na rok 2012.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 92/2011
OZ berie na vedomie návrh programového rozpočtu obce na rok 2013 a 2014. /za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
znesenie č. 93/2011
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na roky 20122014.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 94/2011
OZ odporúča OcÚ, písomne osloviť vlastníkov pozemkov na území plánovaného stavebného obvodu
„Záhrady“, aby vyjadrili stanovisko k využitiu svojich pozemkov na tento účel..
Starosta obce predložil na schválenie VZN na rok 2012. Ich návrhy boli prerokované na predošlom zasadnutí
OZ.
Dal hlasovať aj o návrhu Prílohy č. 1 k VZN č. 4/2012 o dotácii na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (školská jedáleň a školský klub detí)
na rok 2012.
Uznesenie č. 95/2011
OZ schvaľuje:
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 na rok 2012
(PRÍLOHA č. 4)
b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 5)
c) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 6)
d) Sadzobník cien k VZN č. 3/2009
.
(PRÍLOHA č. 7)
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol za neprítomnú hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012.
(PRÍLOHA č. 8)
Uznesenie č. 96/2011
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2012 do
30. 6. 2012.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 97/2011
OZ poveruje podľa Plánu kontrolnej činnosti Ing. Máriu Vadovičovú - hlavného kontrolóra obce Dolná
Krupá na vykonanie následnej finančnej kontroly v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2011 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič požiadal Juraja Drozdu – kronikára obce, aby predniesol návrh zápisu do
obecnej kroniky. J. Drozda informoval, že vzhľadom k dlhej perióde, kedy sa kronika nedopĺňala o aktuálne
zápisy (od roku 2002), bude na ich doplnenie potrebný dlhší čas. Zároveň požiadal prítomných, aby boli
v tejto veci nápomocní.
Následne prečítal návrh zápisu do kroniky za rok 2010.
Uznesenie č. 98/2011
OZ schvaľuje návrh zápisu do kroniky za rok 2010.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce spolu s Ing. Kozákovou informovali o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtového
opatrenia č. 6/2011.
(PRÍLOHA č. 9)

Rozpočtovým opatrením sa upresňujú príjmy z dotácií a kapitálové transfery na projekt revitalizácie centra
obce, ktoré budú do rozpočtu obce uhradené až v roku 2012. V časti výdavky boli vynechané náklady na
stavebné práce, ktoré sa budú realizovať v roku 2012.
Uznesenie č. 99/2011
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 6/2011 a čerpanie rezervného
fondu na kapitálové výdavky obce a ZŠ s MŠ a na splátku úveru vo výške skutočného rozdielu medzi
prebytkom bežného rozpočtu, schodkom kapitál. rozpočtu a záporným zostatkom finančných operácií
k 31.12.2011.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval o aktivitách obce od konania posledného rokovania OZ:
- dňa 23. novembra 2011 bolo vydané určenie na realizáciu prechodu pre chodcov pri zastávke
Liehovar,
- 25. novembra bolo dokončené vydláždenie priestoru (cca 80 m2) pred budovou OcÚ,
- 29. novembra sa uskutočnilo rokovanie so zástupcom Združenia dychových hudieb
Slovenska p. Jamriškom a regionálnym tajomníkom ZDHS p. Pavlovičom o budúcoročnom
DYCHFEST-e. Termín podujatia bol stanovený na 18.-19. august 2012,
- 6. decembra bola dokončená komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom
stredisku a napojenie budovy na kanalizáciu, rovnako bola napojená aj budova OcÚ,
- dňa 7. decembra projektantka odovzdala obci projektovú dokumentáciu na vyhotovenie
parkoviska pri starom cintoríne, vybavujú sa stanoviská príslušných orgánov k tomuto
projektu.
Uznesenie č. 100/2011
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta prítomných informoval o harmonograme sobášnych dní v roku 2012.
(PRÍLOHA č. 10)
Prečítal žiadosť OŠK o poskytnutie príspevku na zabezpečenie nákladov na zimné sústredenie žiakov
mužstva dorastu.
(PRÍLOHA č. 11)
Prečítal návrh na zloženie inventarizačnej komisie a návrh na preúčtovanie výdavkov na projektovú
dokumentáciu na Modernizáciu požiar. zbrojnice z r. 2007 z účtu obstarania dlhodobého majetku na účet
nákladov.
(PRÍLOHA č. 12 a 13)
Mgr. Horváth: bolo by to po prvýkrát, čo sa mužstvo dorastu zúčastní na sústredení. Tréner Mgr. Rampák sa
mužstvu venuje s veľkým nasadením, preto navrhol podporiť ich žiadosť.
Uznesenie č. 101/2011
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov matričného úradu obce Dolná Krupá
v roku 2012.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 102/2011
OZ schvaľuje príspevok vo výške 300 € na krytie nákladov na zimné sústredenie žiakov mužstva dorastu
(Príspevok bude zapracovaný do návrhu rozpočtu na r. 2012).
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 103/2011
OZ schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie (Chalúpek, Dekanová, Ištvancová, Kozáková – zamestnaci
OcÚ, Mgr. Petráš-zást.starostu, Ing. Baranová-audítorka)
Uznesenie č. 104/2011
OZ schvaľuje preúčtovanie výdavkov na projektovú dokumentáciu na Modernizáciu požiar. zbrojnice z
r.
2007 z účtu obstarania dlhodobého majetku na účet nákladov .
Starosta na záver bilancoval končiaci sa rok. Venoval sa rekonštrukciám a opravám, ktoré sa uskutočnili na
majetku obce v roku 2011:
- rekonštrukcia budovy obecného úradu - 234 766 €,
- kamerový systém - 27 340 €,
- oprava kabín v areáli OŠK - 7 780 €,
- zástavkový pruh na nám. Sv. Vendelína - 21 296 €,
- čistenie a údržba sôch - 2600 €,
- rekonštrukcia telocvične - 112 087 €,
- čiastočná oprava požiarnej zbrojnice - 4070 €,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom stredisku – 14 260 €
Spolu to predstavuje investície vo výške vyše 424 tis. € (12 773 424 Sk).

k b o d u 8:
-

-

-

-

Mgr. Lehotová: poďakovala v mene vedenia školy za osvetlenie areálu. Navrhla, aby aj
v našej obci v budúcnosti prebiehal zber šatstva na charitatívne účely, je ochotná akciu
koordinovať.
starosta: môžeme sa skontaktovať so spoločnosťami, ktoré sa podobným aktivitám venujú.
K. Baránek: nemalo by sa zabudnúť na oplotenie areálu školy. Poukázal na možný vznik
divokých skládok. Ďalej kritizoval, že vodiči kamiónov pri prejazde obcou prekračujú
povolenú rýchlosť.
starosta: oplotenie areálu školy je finančne náročná investícia, ktorá v tomto čase
neprichádza do úvahy. Kroky v tomto smere by malo vykonať aj vedenie školy, napr. formou
požiadania o dotáciu v dohodovacom konaní. Ak bude niekto prichytený, ako vyváža odpad
na nepovolenú skládku, bude pokutovaný inšpekciou životného prostredia. Vo veci zákazu
prejazdu kamiónov bolo v uplynulom období zo strany obce vyvinuté maximálne úsilie.
Starosta prisľúbil, že naďalej bude v tejto veci vykonávať patričné kroky. Meranie rýchlosti
je v kompetencii Policajného zboru SR.
Mgr. Slabá: poukázala na nebezpečnú situáciu na Školskej ulici v zimnom období, keď je
povrch komunikácie šmykľavý.
Mgr. Petráš: ten istý problém sa riešil presne pred rokom, poslanci sa zhodli, že riešením je
najmä opatrnosť a ohľaduplnosť vodičov.
S. Lehota: mal by sa osloviť vlastník zbúraného domu pri vstupe do Hoštákov, aby stavebnú
z miesta sutinu odstránil.
starosta: vlastník je známy a už bol v tejto veci kontaktovaný.
Mgr. Korchová: skupina žien chce cvičiť v školskej telocvični, v ich mene sa informovala, či
im môže byť odpustený poplatok za prenájom.
Mgr. Horváth: vo veci kosačky používanej OŠK bol oslovený Mgr. J. Hulík, ktorý podpíše
darovaciu zmluvu a predmetná kosačka sa zaeviduje do majetku obce.
Mgr. Petráš: upozornil na poškodené miesta po stavbe kanalizácie (Školská, Podhájska ul.),
ktorých stav sa po zime zrejme ešte zhorší.
poslanci v diskusii poukázali aj na sťažnosti súvisiace so spaľovaním odpadových
materiálov pri vykurovaní rodinných domov,
starosta obce bol s problematikou cvičenia v telocvični oboznámený, a konštatoval, že
riaditeľ ZŠ s MŠ nemôže vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu školy predmetný
poplatok odpustiť. Vodohospodárske stavby Bratislava ako dodávateľ stavby kanalizácie už
v novembri t.r. prisľúbili, že po zime vykonajú obhliadku komunikácií v obci a miesta
poškodené nad kanalizáciou opravia.

Uznesenie č. 105/2011
OZ odporúča formou oznámenia v miestnom rozhlase upozorniť na nebezpečenstvá spojené so spaľovaním
odpadových materiálov pri vykurovaní rodinných domov. Spaľovaním sa do ovzdušia uvoľňujú škodlivé
látky, čím neprichádza len k poškodzovaniu životného prostredia, ale ja negatívnemu vplyvu na obyvateľov.
Najmä náterové látky a tmely obsahujú prchavé zložky (riedidlá a rozpúšťadlá), ktoré sa spaľovaním z týchto
materiálov uvoľňujú do ovzdušia a škodlivo pôsobia na ľudský organizmus. Môžu dráždiť dýchacie cesty a
vo vyšších koncentráciách pôsobiť toxicky.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa – 0/
k b o d u 9:
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 1 0:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za konštruktívnu spoluprácu v uplynulom
roku a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Jana Lehotová

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

Mgr. Martina Slabá

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

Dolná Krupá, 29. december 2011
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

