ZÁPISNICA
zo 8. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 4. mája 2012 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrola inventarizácie za rok 2011- Správa hlavného kontrolóra
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolná Krupá za rok 2011.
5. Prerokovanie záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2011.
6. Prerokovanie platu starostu obce na základe § 4 ods.4 zákona č.154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.253/1994 Z. z v znení neskorších predpisov.
7. Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č.2/2012.
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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. 17/2012
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 24. februára 2012.
Uznesenie č. 15/2012, aby OcÚ formou oznámenia v miestnom rozhlase upozornil na zákaz vodenia psov do
areálu ZŠsMŠ bolo splnené.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby prítomných
informovala o kontrole inventarizácie majetku.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 18/2012
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 2/2012 – Kontrola inventarizácie majetku obce Dolná Krupá
k 31.12.2011.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 19/2012
OZ schvaľuje inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011.
(PRÍLOHA č. 2)
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Hlavný kontrolór obce vypracováva a predkladá odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred
jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporučila
hlavná kontrolórka obce uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dolná Krupá za rok 2011
s výrokom bez výhrad.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 20/2012
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá
za r.2011.
k b o d u 5:
Záverečný účet obce s hodnotiacou správou dostali všetci poslanci na preštudovanie v časovom predstihu
pred rokovaním OZ. Okrem toho vychádzali zo stanoviska hlavnej kontrolórky obce.
(PRÍLOHA č. 4)

Uznesenie č. 21/2012
OZ po prerokovaní záverečného účtu obce s hodnotiacou správou za rok 2011:
a) schvaľuje záverečný účet obce s hodnotiacou správou za r.2011 s výrokom: súhlasí s celoročným
hospodárením obce Dolná Krupá za rok 2011 bez výhrad,
b) schvaľuje použitie zostatku účelovo určených príjmov (dotácií) z roku 2011 v roku 2012,
c) schvaľuje vyrovnané celkové rozpočtové hospodárenie obce za rok 2011.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Prerokovanie platu starostu obce na základe § 4 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 zmysle § 45 tohto zákona sa plat starostu prerokuje opätovne raz ročne. Poslanci nevzniesli námietky, kvôli
ktorým by bolo nutné plat starostu v roku 2012 upravovať.
Uznesenie č. 22/2012
OZ berie na vedomie, že na základe uzn. č. 47/2011 zo dňa 10. júna 2011, ktorým bol mesačný plat starostu
obce stanovený ako 1,98-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 70 %, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za rok 2011 znamená, že od 1.1.2012 je suma takto stanoveného platu 2 646,- eur.
Uznesenie č. 23/2012
OZ schvaľuje s účinnosťou od 1.júna 2012 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 nasledovne: 1,98-násobok priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok zvyšuje o 70 %, to znamená vo
výške 2 646,- €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a Ing. Kozáková informovali o zmenách rozpočtu obce na základe
rozpočtového opatrenia č. 2a/2012, 2b/2012. Okrem iného do rozpočtového opatrenia č. 2b bolo zahrnuté
osvetlenie cintorína svietidlami Zuzana (4ks) 150W, vzhľadom na množiace sa krádeže na miestnom
cintoríne, naposledy rozsiahla krádež svietnikov a váz v marci tohto roku.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 24/2012
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 2a/2012
Uznesenie č. 25/2012
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 2b/2012 (do návrhu opatrenia bude
doplnená účelová dotácia z rozpočtu obce Karpatskej kapele – prejednané v bode rôzne).
Upravený rozpočet po rozpočtovom opatrení č.2a, 2b/2012 a doplnení dotácie pre Karpat. kapelu je:
Príjmy celkom 913 567 €, z toho bežné 854 165 €, kapitálové 22 394 €, príjmy z finančných operácií
37 008 €.
Výdavky celkom 913 567 €, z toho bežné 790 039 €, kapitálové 109 605 €, finančné operácie 13 923 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou
školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, ktorý bol
poslancami prerokovaný na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 26/2012
OZ schvaľuje VZN č. 4/2012 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/
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ.
- v dňoch 10.-13. apríla 2012 sa realizoval projekt Rekonštrukcia objektu múzea obce Dolná Krupá, na
ktorý obec dostala dotáciu 9 314 € z rezervy bývalej predsedníčky vlády Ivety Radičovej. Projekt zahŕňal
výmenu strešnej krytiny, strešných lát, zateplenie strechy, oplechovanie, zostáva ešte urobiť výmenu
vchodových dverí.

-

-

-

-

-

Spoluúčasť obce bola 600 € a schválenie projektu bolo spojené vytvorením prac.úväzku 0,3 pre jedného
zamestnanca.
dňa 28. marca 2012 bola vyhotovená projektová dokumentácia „Výmena vodovodného potrubia a
pevného sanitárneho príslušenstva v administratívnej časti budovy obecného úradu. Bola dokončená aj
dokumentácia „Stavebná úprava priestorov sociálnych zariadení v budove obecného úradu. Obidve
investičné akcie sa budú realizovať v mesiacoch jún a júl 2012.
dňa 28. marca 2012 bola vo Vestníku pre verejné obstarávanie zverejnená výzva na podávanie ponúk na
stavbu – Rekonštrukcia parkoviska Hoštáky pri cintoríne Dolná Krupá, súťažné podklady si prevzalo 9
záujemcov avšak ponuky predložilo iba 6 záujemcov. Otváranie a hodnotenie ponúk sa uskutočnilo 25.
apríla 2012. Víťaznou ponukou s najnižšou cenou bola ponuka spoločnosti CS spol. s r.o., Coburgova
ulica 84, Trnava (29209,69 € s DPH). Zmluva bude uzatvorená v druhej polovici mája a predpoklad
realizácie stavby je v letných mesiacoch t.r.
16. marca 2012 obec odovzdala na MŠ SR žiadosť o dotáciu na Revitalizáciu materských škôl 2012.
Projekt, ktorý vypracovalo vedenie materskej školy, je zameraný na údržbu detského ihriska, výmenu
a doplnenie náradia na športové a pohybové aktivity detí. Ihrisko by bolo doplnené certifikovaným
náradím a novým pieskoviskom. Dotácia sa pohybuje v rozpätí 1000 až 3000 €,
3. marca 2012 sa uskutočnilo uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v roku 2011, bolo ich dvadsať,
5. apríla 2012 nám MŽP SR oznámilo, že neschvaľuje žiadosť o dotáciu na zberný dvor. Všetky
podmienky po odbornej aj formálnej stránke boli splnené, ale keďže boli vyčlenené finančné prostriedky
iba vo výške 50 mil. €, boli uprednostnené žiadosti s vyšším bodovým ohodnotením,
20. apríla 2012 bolo so zástupcom firmy A.S.A. Trnava na rokovaní dohodnuté, že v druhej polovici mája
2012 sa uskutoční v našej obci zber obnoseného šatstva,
v dňoch 10.-13. apríla 2012 vykonali pracovníci Správy finančnej kontroly SR na podnet Ministerstva
financií SR komplexnú kontrolu dokladov Revitalizácia centra obce D. Krupá, zároveň uskutočnili fyzickú
kontrolu zabudovaného materiálu, týkajúceho sa faktúry č.2 v hodnote 116 tis. € - kontrola bola bez
nálezu a doklady k projektu sú v poriadku.

Uznesenie č. 27/2012
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ a dodatok
č.2 k organizačnému poriadku,
prac. poriadku a poriadku odmeňovania - vytvorenie prac.pozície
zamestnanec na údržbu zelene a objektu obecného múzea - 0,3 úväzku.
(PRÍLOHA č. 7)
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce pozval prítomných na divadelné predstavenie Nevesta zo žalára dňa 6. mája 2012 a oslavu Dňa
matiek 13. mája 2012. Navrhol predbežný termín oslavy 900. výročia Prvej písomnej zbierky o obci na 18.
augusta 2013.
Poďakoval členom Poľovníckeho združenia Tri háje za brigádu, počas ktorej čistili chotár od odpadu.
Starosta obce ďalej prečítal žiadosti adresované OcÚ:
- Žiadosť Eleny Gažovej, Horný Chríb 417/44 o prenájom nebytových priestorov na podnikanie.
(PRÍLOHA č. 8)
- Žiadosť Oľgy Herákovej, Horná ul. 76/2 o obhliadku susedného rodinného domu.
(PRÍLOHA č. 9)
Na základe žiadosti vykonali členovia Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného
poriadku obhliadku priamo na mieste a zistili, že podnet je neoprávnený.
(PRÍLOHA č. 10)
- Žiadosť o dotáciu v sume 850 € na nahrávanie CD dychovej hudby Karpatská kapela, Nová ul. 660/17.
(PRÍLOHA č.11)
Uznesenie č. 28/2012
OZ berie na vedomie žiadosť Eleny Gažovej, bytom Dolná Krupá Horný Chríb 417/44. Prenájom
požadovaných nebytových priestorov v súčasnosti nie je možný, pretože v priestoroch je nájomca s platnou
nájomnou zmluvou.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 29/2012
OZ berie na vedomie závery Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku
z obhliadky na základe žiadosti Oľgy Herákovej, bytom Dolná Krupá Horná ul. 76/2.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 30/2012
- OZ schvaľuje dotáciu 500 € na nahrávanie CD na základe žiadosti dychovej hudby Karpatská kapela,
Nová ul. 660/17 a doplnenie tejto sumy do rozpočtového opatrenia č.2b/2012.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 9:
- Mgr. Lehotová: za novým cintorínom vzniká divoká skládka, ak občania nemajú v obci trvalý pobyt
nemusia platiť za odvoz odpadu? Či by sa nemalo uvažovať o zmene zubného lekára, pretože
v ambulancii sa zaúčajú mladí lekári a kvalita poskytovaných služieb často nie je adekvátna platbám,
ktoré sú vysoké, prečo sa neuskutočnila veľkonočná zábava?
- starosta: okolnosti vzniku skládky na spomínanom mieste budú overené, ak osoba, ktorá užíva
nehnuteľnosť v obci Dolná Krupá a nemá trvalý ani prechodný pobyt v obci, platí poplatok za jednu osobu
a rok 12,41 €. Navrhol predvolať na najbližšie rokovanie OZ zubnú lekárku, aby zaujala stanovisko
k situácii v ňou prevádzkovanej ambulancii, zároveň upozornil na akútny nedostatok zubných lekárov. V
prípade, že MUDr. Szabová prestane prevádzkovať zubnú ambulanciu môže sa stať, že dlhšiu dobu (viac
rokov) z uvedeného dôvodu bude obec bez zubného lekára a ak sa nájde zubný lekár ochotný
prevádzkovať ambulanciu, tak bude to opäť mladý absolvent.
Záujem o usporiadanie veľkonočnej zábavy ( diskotéky) neprejavila žiadna organizácia ani fyzická
osoba.
Uznesenie č. 31/2012
OZ odporúča na najbližšie rokovanie OZ predvolať zubnú lekárku, aby zaujala stanovisko k situácii v ňou
prevádzkovanej ambulancii.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- K. Baránek: nepripomenuli sme si výročie oslobodenia obce, navrhol pripomenúť si koniec 2. svetovej. Či
sa obecná knižnica zapojila do akcie Noc s Andersenom? Či by sa nemali zakúpiť rovnošaty
zamestnancom obecného úradu, ktorí sa zúčastňujú pohrebných obradov?
- starosta: miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov si pripomína obete 2. svetovej vojny
vždy 2. apríla t.j. na výročie oslobodenia našej obce. Tohto pietneho aktu sa každý rok pri pomníku
padlých v 1. svetovej a v 2. svetovej vojny zúčastňuje aj starosta obce. Navrhujem, aby sa 8.5.2012
o 19.00 hod. poslanci so starostom stretli pri pomníku a v krátkom pietnom akte si položením kvetov
pripomenuli výročie skončenia 2. svetovej vojny a uctili jej obete.
Do akcie Noc s Andersenom sa naša knižnica nezapojila, pretože knižnica má nedostatok čitateľov aj
v riadnom otváracom čase. Pán Kotásek, ktorý prevádzkuje pohrebnú službu má zámer ponúkať
komplexné služby vrátane výkopu hrobov, preto zatiaľ nie je potrebné pre obecných zamestnancov, ktorí v
súčastnosti tieto práce vykonávajú kupovať rovnošaty.
- Ing. Totka: cesta pri odbočke do Hoštákov je stále neopravená, či existujú protipožiarne hliadky?
- starosta: samotná oprava uvedenej nerovnosti by bola neekonomická ( doprava cca 0,5m3 asfaltu a
preprava valca na úpravu tohto povrchu), oprava tohto úseku cesty sa uskutoční spolu s opravou
nerovností nad kanalizačnou stokou v mesiaci júni alebo pri výstavbe parkoviska v Hoštákoch kde bude
asfalt použitý na prepojenie miestnej komunikácie s parkoviskom. Na základe uzn.č. 161/2007 zo dňa
14.12.2007 boli niektorým členom DHZ v obci vydané poverenia na vykonávanie protipožiarnych kontrol
(protipožiarne hliadky).
- Mgr. Slabá: škola organizuje zber papiera, ak sa ohlási záujemca o zber papiera, obecný úrad nech ich
s touto skutočnosťou oboznámi a presunie termín. Koše na cintoríne by sa mali vysýpať častejšie.
- starosta: občania vhadzujú do košov na cintoríne aj odpad, na ktorý je určený veľkoobjemový kontajner.
Problém zapríčiňujú nedisciplinovaní občania napriek mnohonásobným upozorneniam a pri malých
košoch sa tak permanentne hromadí odpad. Vzhľadom na to, že obecní zamestnanci vykonávajú po obci
rôzne iné práce, nedá sa vždy koše a ich okolie udržať stále čisté.
- S. Lehota: pozval prítomných na divadelné predstavenie Nevesta zo žalára, ktoré sa uskutoční 6. mája
2012.
- Mgr. Horváth: navrhol znova osloviť Trnavský samosprávny kraj vo veci prejazdu kamiónov cez našu
obec.
- starosta: problém naďalej pretrváva, napriek enormnej snahe obecného úradu aj komunikácii s
ministerstvom dopravy SR sa ho nedarí riešiť.
Uznesenie č. 32/2012
OZ odporúča napísať na Trnavský samosprávny kraj vo veci prejazdu kamiónov cez obec.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Petráš: poďakoval tým, ktorí prispeli 2 % zo zaplatenej dane občianskym združeniam
zaregistrovaným v našej obci. Pozval prítomných na Slávnosť ruží, ktorá sa uskutoční 9. a 10. júna 2012.
Či sa uskutočnilo sústredenie mladých futbalistov, na ktoré prispela obec a koľko kanalizačných prípojok
pribudlo počas jarných mesiacov?

- starosta: v tomto roku bolo podaných 32 žiadostí o pripojenie rodinných domov na kanalizáciu, zároveň
Tavos, a. s. rozposiela občanom oznámenia, v ktorých ich upozorňuje o potrebe pripojenia na
kanalizáciu, športové sústredenie ešte nebolo vyúčtované.
k b o d u 10:
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 11:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Monika Korchová ................................
Stanislav Lehota

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

Dolná Krupá, 15.máj 2012

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

