ZÁPISNICA
zo 7. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2012 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
IV. štvrťrok 2011 a Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
4./ Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2012
5./ Návrh zápisu do obecnej kroniky
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. Mareka Horvátha a Ing. Mareka Totku.
Uznesenie č. 1/2012
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 rokovania OZ, ktoré sa
uskutočnilo dňa 16. decembra 2011.
- K uzneseniu č. 94/2011, aby OcÚ písomne oslovil vlastníkov pozemkov na území plánovaného
stavebného obvodu „Záhrady“: OcÚ začiatkom januára zaslal dotknutým občanom (súpisné č. d. 25 - 42) list,
v ktorom boli vyzvaní, aby v prípade kladného stanoviska, toto spätne oznámili OcÚ. K termínu rokovania
OZ tak učinili šiesti z nich.
- K uzneseniu č. 105/2011: OcÚ formou oznámenia v miestnom rozhlase upozornil na nebezpečenstvá
spojené so spaľovaním odpadových materiálov pri vykurovaní rodinných domov.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby prítomných
informovala o kontrolnej činnosti.
Ing. Vadovičová predniesla Záznam z kontroly č. 1/2012 - pokladňa obce Dolná Krupá za 4. štvrťrok 2011
príjmy, výdavky a finančné operácie za obdobie 4. štvrťrok 2011, dotácie z rozpočtu obce v roku 2011.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 2/2012
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 1 – kontrolu pokladne za 4. štvrťrok 2011, kontrolu príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce za 4. štvrťrok 2011 a kontrolu dotácií z rozpočtu obce poskytnutých
v roku 2011. Kontrola sa týkala aj Všeobecne záväzných nariadení s účinnosťou od 1. januára 2011.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Ing. Vadovičová ďalej predniesla Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011. (PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 3/2012
OZ berie na vedomie a Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a Ing. Kozáková informovali o zmenách rozpočtu obce na základe
rozpočtového opatrenia č. 1/2012.
(PRÍLOHA č. 3)
Najvýraznejšie zmeny v príjmových položkách:
- dotácia školský normatív navýšenie o 6604 €,
- transfer premena tradičnej školy: 18 800 €,
- kapitálový transfer na projekt opravy strechy múzea: 9914 €,
- zostatok školského normatívu z roku 2011: 4384 €,
- z rezervného fondu obce: zvýšenie čerpania o 8570 € .
Uvedené položky boli následne zaradené vo výdavkových položiek.

Novým výdavkom je platba za projekt hydrogeologického prieskumu pod parkoviskom pri starom cintoríne:
360 € a dokončenie chodníka na ulici Trnavská cesta: 6400 €.
Súčasťou rozpočtového opatrenia je príloha prenesené kompetencie v školstve a úprava rozpočtu školskej
jedálne.
Uznesenie č. 4/2012
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2012.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič požiadal Juraja Drozdu – kronikára obce, aby predniesol návrh zápisu do
obecnej kroniky za rok 2009. Po prečítaní zápisu J. Drozda navrhol, že udalosti za roky 2002 až 2008 sa bude
snažiť spísať spoločne.
Prítomní s návrhom súhlasili, pretože väčšina aktivít sa každoročne opakuje tak, ako za posledné roky vidieť
na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 5/2012
OZ schvaľuje návrh zápisu do kroniky za rok 2009.

/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 6:
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ.
- v období od 27.-29. decembra 2011 bol vypracovaný projekt Rekonštrukcia objektu múzea obce Dolná
Krupá. Dňa 30. decembra 2011 bola spolu s projektom zaslaná žiadosť o jeho podporu z programu „Náš
vidiek“, ktorý je financovaný z rezervy predsedníčky vlády. Na tento účel bolo vyčlenených 1,2 mil. €.
Projekt zahŕňa rekonštrukciu strechy múzea so zateplením a oplechovaním.
Dňa 15. februára 2012 bolo na webovej stránke Úradu vlády SR zverejnených 130 úspešných projektov,
ktoré budú dotáciou podporené, t. j. 14,6 % z 887 celkovo podaných projektov. Medzi nim uspel aj náš
projekt, ktorý získal podporu vo výške 9314 €. Spoluúčasť obce je 600 €. Hodnotilo sa viacero kritérií:
vytvorenie pracovného miesta na čiastočný úväzok, spoluúčasť obce, kvalita projektu, jeho originalita,
brigádnické práce, resp. práce zamestnancami samosprávy atď.
V súvislosti s tým starosta obce informoval, že po konzultácii so zástupcom starostu Mgr. Petrášom riešili
aj možnosť reinštalácie expozície, ktorá by mala byť sprístupnená v rámci aktivít k 900. výročiu
1. písomnej zmienky o obci pripadajúcej na rok 2013. Tento zámer by mal byť realizovaný v spolupráci
s členmi Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež.
- v priebehu januára 2012 pracovníci OcÚ vyhotovili do sály kultúrneho strediska 15 nových stolov,
- dňa 6. februára 2012 bolo vydané stavebné povolenie na štyri svetelné body, ktoré sú súčasťou projektu
nového parkoviska a sčasti budú osvetľovať aj starý cintorín. V ten istý deň bol vydaný súhlas na výrub
dvoch stromov nachádzajúcich sa v ploche parkoviska. Stromy boli zrezané a po rozmrznutí pôdy budú
vytrhnuté pne aj s koreňmi. Dňa 9. februára t. r. bolo na stavbu parkoviska vydané stavebné povolenie.
Podľa vodného zákona musí byť aj na trativody – vsakovacie jamy vydané stavebné povolenie, preto bola
podaná žiadosť na Obvodný úrad životného prostredia, ktorý 7. februára vydal oznámenie o začatí
vodoprávneho konania. Pre odvodnenie parkoviska musela byť pre štyri vsakovacie jamy vyhotovená
osobitná projektová dokumentácia na odvádzanie dažďových vôd a vyhotovený hydrogeologický
posudok.
- 6. februára t. r. OcÚ zabezpečil dovoz potravinovej pomoci pre občanov, ktorých výška dôchodku
nepresahovala 305 € a pre občanov v hmotnej núdzi – spolu pre 141 obyvateľov našej obce. Celkovo bolo
zo skladov v Trnave a Sládkovičove dovezených 5,64 tony potravinovej pomoci (hladkej múky
a bezvaječných cestovín). Program potravinovej pomoci sprostredkovala Poľnohospodárska platobná
agentúra z finančných zdrojov Európskej únie. Potraviny rozdeľovali pracovníci obecného úradu
7. februára vo vestibule kultúrneho domu.
- 16. februára t. r. bol pracovníkom Spoločného obecného úradu v Trnave v súlade so stavebným zákonom
vykonaný štátny stavebný dohľad (v zmysle uzn. OZ č. 86/2011) na nedokončenej stavbe u stavebníka
Stanislava Partela. Menovaný bude v súvislosti s predmetnou stavbou vyzvaný na podanie žiadosti
o stavebné povolenie a predloženie projektovej dokumentácie. V prípade, že tieto doklady nepredloží bude
mu nariadené stavbu v stanovenom termíne odstrániť. Na pivnicu pod stavbou si bude musieť splniť
ohlasovaciu povinnosť.
- 17. februára t. r. sa začali revízie elektrorozvodov a bleskozvodov na obecných budovách, ktoré sa musia
uskutočňovať v päťročných intervaloch,
- od konca februára sa začali projektové práce na oprave sociálnych zariadení a rozvodoch vody v budove
obecného úradu,
- konateľ spoločnosti VYPRA, s r. o. obci oznámil, že na jar budú pokračovať vo výstavbe bytového domu,

- Slovenský pozemkový fond vydal zamietavé stanovisko k zmenám v územnom pláne obce v súvislosti so
zámerom individuálnej bytovej výstavby v časti Potôčky,
- informoval o možnosti odkúpenia parcely č. 1205/28 o výmere 41 m2, ktorú má obec prenajatú od
Slovenského pozemkového fondu a platí za ňu nájomné 67 € ročne. Parcela sa nachádza v areáli nového
cintorína,
- v marci sa očakáva rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR ohľadom projektov na zberné dvory.
Uznesenie č. 6/2012
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 7/2012
OZ schvaľuje odkúpenie parcely č. 1205/28 o výmere 41 m2 od Slov. pozemkového fondu.
Starosta obce ďalej prečítal žiadosti adresované OcÚ:
a) Žiadosť riaditeľky Hudobného múzea Dr. Edity Bugalovej o riešenie neprimeranej sociálnej situácie
Gabriely Jančovičovej st., bytom Dolná Krupá, Hlavná ul. 571/105 a jej obťažovanie hostí v kaštieli
žobraním.
(PRÍLOHA č. 4)
- Starosta obce konzultoval zdravotný stav G. Jančovičovej s obvodným lekárom. Príčinou jej
problémového správania je jednak psychická porucha, ale najmä alkoholizmus. Pre obe diagnózy platí, že
dotyčný sa musí liečiť dobrovoľne. Jej psychická porucha nie je takého charakteru, že by sa nedokázala
o seba postarať, prípadne neuvedomovala si, čo sa okolo nej deje. Sociálna starostlivosť jej môže byť
poskytnutá iba vtedy, ak o ňu prejaví záujem, keďže uvedená osoba je svojprávna.
Dňa 21. februára menovaná navštívila obecný úrad a bol s ňou urobený pohovor. Starosta obce jej
dôrazne dohovoril, aby nepila alkohol a neobťažovala hostí v kaštieli ani na iných miestach v obci. Dala
prísľub, že už tak robiť nebude.
Bolo jej ponúknuté, že obec jej vybaví preliečenie na psychiatrickej klinike a následne podnikne kroky,
aby mohla byť umiestnená v zariadení sociálnej starostlivosti, čo odmietla. S preliečením súhlasila, ale že
si ho vybaví sama tak ako niekoľkokrát v minulosti, len sa musí na to pripraviť.
Uznesenie č. 8/2012
OZ berie na vedomie Žiadosť riaditeľky Hudobného múzea Dr. Edity Bugalovej o riešenie neprimeranej
sociálnej situácie Gabriely Jančovičovej a odporúča OcÚ zaslať písomné stanovisko v zmysle
predchádzajúcej informácie.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
b) žiadosť MARRONE s. r. o. Hlavná 198/30 o povolenie umiestnenia informačného pútača na verejnom
priestranstve a doriešenia osvetlenia a výjazdu z parkoviska oproti reštaurácii na Hlavnú ulicu.
(PRÍLOHA č. 5)
c) žiadosť Aleny Baštrnákovej, Dolná Krupá Hoštáky 179/23 o predĺženie zmluvy o prenájme obecných
priestorov v dome služieb pre predajňu ALBA.
(PRÍLOHA č. 6)
d) žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce.
(PRÍLOHA č. 7)
e) žiadosť Jozefa Hrebíčka, Dolná Krupá, Hlavná ul. 598/163 o výmenu obecného pozemku parc. č. 3900/11
vo výmere 86 m2 za pozemok parc. č. 3859/54 vo výmere 173 m2.
(PRÍLOHA č. 8)
Uznesenie č. 9/2012
OZ schvaľuje umiestnenie informačného pútača na Hlavnej ulici v zelenom páse pred budovou kina.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 10/2012
OZ berie na vedomie žiadosť o doriešenie osvetlenia a výjazdu z parkoviska oproti reštaurácii Marrone,
pričom obec bude v tejto veci ústretová a bude hľadať spoločné riešenie s prevádzkovateľom tak, aby bolo čo
najlacnejšie a najefektívnejšie.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 11/2012
OZ schvaľuje predĺženie zmluvy o prenájme obecných priestorov v dome služieb pre predajňu ALBA na
základe žiadosti Aleny Baštrnákovej, Dolná Krupá Hoštáky 179/23 na obdobie 5 rokov do 30.4.2017.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 12/2012
OZ schvaľuje dotáciu vo výške 100 € Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov poštových
holubov a zároveň doplnenie tejto položky do rozpočtového opatrenia č.1/2012
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 13/2012
OZ schvaľuje výmenu obecného pozemku parc. č. 3900/11 vo výmere 86 m2 za pozemok parc. č. 3859/54 vo
výmere 173 m2 umiestnenie na základe žiadosti Jozefa Hrebíčka, Dolná Krupá, Hlavná ul. 598/163.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Na záver starosta obce predstavil návrh VZN č. 8/2012 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 pobyt dieťaťa v materskej škole je navrhnutý mesačný príspevok 12 €. Mesačný príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu sa navrhuje vo výške 4 €. Režijné náklady na obedy žiakov
materskej školy a základnej školy sa navrhujú zvýšiť o 0,1 € a dospelých stravníkov o 0,2 €.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 14/2012
OZ berie na vedomie návrh VZN č. 8/2012 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 b o d u 7:
Mgr. Lehotová: Na priestranstve pri bytovkách sú orezané konáre, prečo nesvietili lampy verejného
osvetlenia na Hornom Chríbe, či budú k dispozícii veľkoobjemové kontajnery?
starosta: Konáre tam umiestnili pracovníci Západoslovenských elektrární, ktorí robili orez stromov pod
elektrickým vedením. Obec konáre odstráni. Počas silného vetra bolo odpálené vedenie na ul. J.
Brunsvika, keďže k poruche prišlo počas víkendu, odstránila sa v priebehu prvého dňa pracovného týždňa.
Kontajnery budú v obci rozmiestnené v jarných mesiacoch.
K. Baránek: pri komunikácii na Trnavskej ceste tečie voda, mal by sa vyhĺbiť zanesený jarok.
starosta: povinnosť vyhĺbiť rigol popri hlavnej komunikácii za obcou má Správa ciest TTSK.
Ing. Totka: pri novom cintoríne stojí voda, poškodená cesta pri odbočke do Hoštákov, vodiči jazdia rýchlo
na Dolnom Chríbe a ohrozujú deti. Na miestnu komunikáciu vyteká z domov voda.
starosta: cesta pri novom cintoríne nemá zabezpečený odtok vody a situácia na tomto úseku sa dá riešiť
iba systémovo jeho vybraním a položením nového správne vyspádovaného povrchu resp. vybudovaním
dažďovej kanalizácie v telese zrekonštruovanej komunikácie. Problém so stavom miestnych komunikácií
je vo viacerých častiach obce a obec si preto musela určiť priority – opravovať postupne najkritickejšie
úseky. Na budúci rok resp. v r. 2014 komunikácia Horná/Krátka, ktorá je v najhoršom stave, na tento
projekt sú v budúcoročnom rozpočte už vyčlenené prostriedky. Zrekonštruovanie miestnej komunikácie
pri novom cintoríne vzhľadom na finančné možnosti obce prichádza do úvahy až v roku 2015. Vodiči sú
povinní dodržiavať vyhlášku o cestnej premávke, niektorých vodičov jazdiacich väčšou ako povolenou
rýchlosťou som už na to upozorňoval.
Mgr. Petráš: problém s komunikáciou na Dolnom Chríbe sa riešil aj v minulosti, voda z domov odteká
priamo na cestu (v zime zamŕza), pomôže iba komplexná rekonštrukcia komunikácie.
S. Lehota: jama na ceste pri pizzerii a chýbajúci chodník na konci dediny
starosta: Na mláku na hlavnej komunikácii bol upozornený pri jej rekonštrukcii investor aj dodávateľ
stavby. Odpovedali, že odtoku vody z komunikácie bráni vyššie položené parkovisko pred pizzériou.
Na konci dediny je problém s premostením potoka, čo by si vyžadovalo vysokú investíciu, okrem toho
pozemky nie sú obecné.
Mgr. Slabá: mali by sa zvážiť poplatky za prenájom kultúrneho domu počas školských akcií, nemali by sa
venčiť psy v areáli školy.

Uznesenie č. 15/2012
OZ odporúča OcÚ vyhlásiť oznam v miestnom rozhlase o zákaze vodenia psov do areálu ZŠsMŠ.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- starosta: poplatok za prenájom kinosály stanovuje platné VZN, v ktorom sa neuvádzajú žiadne výnimky.
Náklady na energie sú v zimnom období niekoľkonásobne prevyšujú poplatok 17 €/hodina. Keďže
poplatok je účtovaný prenajímateľovi, nie škole, nepocítia ho ani žiaci ani rodičia. Ak poslanci schvália
výnimku, môže sa VZN upraviť dodatkom.
- Mgr. Petráš: ponúk na kultúrne akcie hradené kultúrnymi poukazmi je veľmi veľa, preto nehrozí, že by
nebol záujem zo strany ich poskytovateľov z dôvodu poplatku 17 €. Treba o tom včas informovať.
- Mgr. Slabá: pred dohodnutím koncertu poskytovateľ o poplatku nevedel, preto tlmočila návrh vedenia
školy, aby bol poplatok odpustený.

Uznesenie č. 16/2012
OZ schvaľuje odpustenie poplatku za výchovný koncert, ktorý sa uskutoční 27.02.2012.
/za 6 - proti 2 - zdržal sa 1/
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 všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Marek Horváth ................................
Ing. Marek Totka

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

Dolná Krupá, 1.marec 2012

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

