ZÁPISNICA
z 9. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 20. júla 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 1. a 2.
štvrťrok 2012.
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012
6. Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 3/2012.
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. Stanislava Petráša.
Na návrh starostu obce bol do programu rokovania ako bod 4 doplnený Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok.
Uznesenie č. 33/12
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 7 - 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 4. mája 2012.
- k uzneseniu č. 31/2012: OcÚ pozval dňa 13. júla 2012 na rokovanie OZ zubnú lekárku MUDr. Evu
Sabovú, ktorá prevádzkuje zubnú ambulanciu.
Starosta obce odovzdal slovo MUDr. Mariánovi Sabovi, spolukonateľovi s. r. o. EMADENT, ktorá
prevádzkuje zubnú ambulanciu v našej obci. MUDr. Sabo predstavil spoločnosť a zmeny vo vzdelávaní
mladých lekárov, ktoré priniesla nová legislatíva od roku 2009. Vzhľadom k tomu, že študenti už od 3.
ročníka nastupujú na prax, môžu okamžite po ukončení štúdia nastúpiť do ambulancie. Upozornil aj na
skutočnosť, že až polovica zubných lekárov je staršia ako 60 rokov a aj z tohto dôvodu je problém dostať
skúsených lekárov do periférnych ambulancií mimo veľkých miest. Pripomienku, že mladí lekári sa v ich
ambulancii často striedajú nepovažoval za opodstatnenú. Zdôraznil, že práve mladší lekári si dávajú viacej
záležať, pracujú s novými materiálmi. Ak príde k zmene, iba z toho dôvodu, že lekár chce robiť prax vo
vlastnej ambulancii. V súčasnosti ordinuje v D. Krupej tri dni v týždni MUDr. Bernard Bóžik.
K vysokým cenám za výkony poznamenal, že sú primerané a odrážajú fakt, že v ambulancii používajú
najkvalitnejšie materiály, okrem toho sú výkony kontrolované zdravotnými poisťovňami. Cenník sa nemenil
už tri roky napriek tomu, že náklady na materiál rástli, rovnako ako ceny za práce laborantov. O cene za
výkony sa treba u doktora vopred informovať a opýtať sa, koľko bude všetko stáť, čím sa dá predísť
prípadným nedorozumeniam. Cenník z dverí zmizol, je dostupný na požiadanie. Prisľúbil, že znova bude
zverejnený na dostupnom mieste.
- k uzneseniu č. 32/2012: OcÚ dňa 1. júna adresoval na Trnavský samosprávny kraj list vo veci osadenia
dopravného značenia vylučujúceho prejazd nákladných vozidiel nad 12 t na ceste III/50410
prechádzajúcej našou obcou.
Trnavský samosprávny kraj – sekcia hospodárskej stratégie - odbor dopravnej politiky v odpovedi, ktorú
starosta obce prítomným prečítal, možnosť vylúčenia dopravy nákladných vozidiel v najbližšom období
považuje za nereálnu.
Uznesenie č. 34/2012
OZ berie na vedomie informáciu MUDr. Mariána Saba a list TTSK. /za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby prítomných
oboznámila s Plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.
(PRÍLOHA č. 1)

Uznesenie č. 35/2012
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce od 1.7. 2012 do 31.12.2012.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla
zistenia z kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 1. a 2. štvrťrok 2012. (PRÍLOHA č. 2)
Ing. Vadovičová predniesla záznam z kontroly č. 3/2012, ktorý obsahoval:
a) Kontrolu pokladne obce Dolná Krupá 1. štvrťrok 2012 a 2. štvrťrok 2012,
b) Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za kontrolované obdobie 1. štvrťrok 2012 a
2. štvrťrok 2012,
c) Sociálny fond 1. štvrťrok 2012 a 2. štvrťrok 2012,
d) Finančné prostriedky čerpané zo štátneho rozpočtu, eurofondov a vlastných príjmov,
e) Kontrola vnútornej smernice na vykonanie finančnej kontroly s účinnosťou od 1.8.2012.
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením správy so záverom, že neboli zistené žiadne kontrolné
zistenia.
Uznesenie č. 36/2012
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 3/2012.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič prečítal Správu nezávislého audítora o overení individuálnej a
konsolidovanej účtovnej závierky Obce Dolná Krupá za rok 2011.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 37/2012
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení individuálnej a konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2011.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 38/2012
OZ schvaľuje ako audítorku na overenie účtovnej závierky Obce Dolná Krupá za rok 2012 Ing. Libušu
Baranovú.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta dal poslancom OZ k dispozícii znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2011/2012.
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 39/2012
OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012.
/za 7 - 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.3a, 3b/2012.
(PRÍLOHA č. 5)
V úprave rozpočtu č .3a/2012 vykonanej starostom obce v zmysle vnútor. zásad a smerníc boli príjmy
zvýšené o 440 eur a o túto sumu navýšené výdavky a urobené presuny v rámci jednotlivých rozpočtových
položiek.
V úprave rozpočtu č .3b/2012 boli v časti príjmy najväčšie zmeny v položkách:
- zvýšenie príjmu - daň zo stavieb o 3300 €
- zvýšenie príjmu z dobropisov - preplatok za plyn o 7010 €
- príspevok z Recyklačného fondu za separovaný odpad 1369 €
V časti výdaje boli zmeny napr. v položkách:
- platba za el. energiu - verejné osvetlenie o 3672 €
- údržba, opravy - oprava kanalizácie v školskej kuchyni o 802 €
- údržba, opravy – výmena okna na javisku v budove KD a kina 540 €,
- geodetické merania (miestna komunikácia na Podháj, časť pri novom cintoríne) 450 €
Uznesenie č. 40/2012
a) OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 3a/2012 z 20. 7. 2012.
b) OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 3b/2012 z 20. 7. 2012.
Upravený rozpočet po rozpočtovom opatrení č.3a a 3b/2012 je:
Príjmy celkom 922 405 €, z toho bežné 866 697 €, kapitálové 22 394 €, príjmy z finanč. operácií 33 314 €.
Výdavky celkom 922 405 €, z toho bežné 798 877 €, kapitálové 109 605 €, finančné operácie 13 923 €.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ.
- 13. mája 2012 obec usporiadala tradičnú oslavu Dňa matiek, kde sa v kultúrnom programe predstavili deti
ZŠsMŠ a členovia kultúrnych súborov z obce,
- 21. mája 2012 zorganizoval OcÚ zber obnoseného šatstva, ktorý uskutočnila firma A.S.A.,
- 4. júna t.r. sa začalo s výmenou vodovodného potrubia a pevného sanitárneho príslušenstva v budove
OcÚ. Stavebné práce zahŕňajú kompletnú úpravu priestorov sociálnych zariadení v administratívnej časti,
v ordináciách lekárov a v celej budove.
- v dňoch 9. a 10. júna sa v kaštieli konala Slávnosť ruží,
- 19. júna obec ako zriaďovateľ školy zrealizovala výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠsMŠ. Z troch
uchádzačov výberová komisia zložená z členov školskej rady a delegovaných zástupcov Krajského
školského úradu a Štátnej školskej inšpekcie zvolila v tajnom hlasovaní za riaditeľku školy Mgr. Máriu
Valjentovú. Funkcie sa ujme od 1. augusta 2012,
- 2. júla sa začali stavebné práce na rekonštrukcii parkoviska pri cintoríne na ulici Hoštáky a chodníka na
Trnavskej ceste,
- 4. júla bol dokončený prechod pre chodcov pri liehovare,
- 6. júla starosta obce rokoval s Ing. Mikušom, predsedom TTSK vo veci kamiónovej dopravy cez našu
obec,
- 10. júla rokoval starosta obce s Jánom Jamriškom, výkonným tajomníkom Združenia dychových hudieb
Slovenska o príprave a zabezpečení 20. ročníka slávností dychových hudieb Dychfest 2012, ktorý sa
uskutoční dňoch 18. a 19. augusta t.r.,
- 11. júla bol v súvislosti s nefunkčnosťou hydrantov (zistenou pri požiari pri predajni Centrum zo dňa 29.
júna) zaslaný list TAVOS, a.s., aby bola zjednaná náprava,
- 12. – 13. júla po niekoľkonásobných žiadostiach obce pracovníci Povodia Váhu prehĺbili koryto potoka
pri moste na Nám. sv. Vendelína a pri moste na Dolinu,
- projekt revitalizácia materskej školy nebol úspešný, zo 775 podaných projektov bolo schválených iba 53.
Náš projekt dosiahol 87 bodov, úspešné boli projekty od 89 bodov.
Uznesenie č. 41/2012
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce požiadal pracovníčky OcÚ, aby predniesli materiály na prerokovanie.
J. Dekanová oboznámila prítomných so zmenami v návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov
v obci Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 6)
Ing. Kozáková informovala o Vnútornej smernici pre tvorbu a použitie opravných položiek PRÍLOHA č. 7),
Vnútornej smernici na vykonávanie finančnej kontroly (PRÍLOHA č. 8) a o výške dotácií z rozpočtu obce na
základe žiadostí.
Uznesenie č. 42/2012
OZ schvaľuje návrh VZN č. 5 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 43/2012
OZ schvaľuje Vnútornú smernicu pre tvorbu a použitie opravných položiek.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 44/2012
OZ schvaľuje Vnútornú smernicu na vykonávanie finančnej kontroly.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 45/2012
OZ schvaľuje výšku dotácií z rozpočtu obce na základe žiadostí nasledovne: OŠK 8 685 €, Poľovnícke
združenie Tri háje 166 €, Slovenský zväz záhradkárov – základná organizácia 120 €, Slovenský červený kríž
– miestny spolok 34 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 46/2012
OZ schvaľuje vyradenie hnuteľného majetku: krovinorez STIHL (r. výr. 1996), inv. č. 59 a kosačku BRD
(1996), inv. č. 60 z dôvodu nefunkčnosti a nemožnosti obstarať náhradné diely. /za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej prečítal žiadosti adresované OcÚ:
- žiadosť MARRONE s. r. o. Hlavná 198/30 o prenájom priestoru v budove kabín OŠK za účelom
poskytovania rýchleho občerstvenia.
(PRÍLOHA č.11)
- žiadosť Ivana Heráka, Hoštáky 195, Dolná Krupá o predĺženie bezplatného užívania obecného pozemku
parc. č. 236 vo výmere 317 m2 a parc. č. 461/19 vo výmere 126 m2 pri rodinnom dome súpisné číslo 195.

(PRÍLOHA č. 9)
- žiadosť Vladimíra Adamčíka s manž., Čerešňová 464, Špačince o odkúpenie časti pozemku parc. č. 4168
vo výmere 20 m2 za účelom stavby garáže.
(PRÍLOHA č 10)
Uznesenie č. 47/2012
OZ schvaľuje ponuku, resp. zámer poskytnúť na prenájom nebyt. priestory spoločenskej miestnosti v budove
OŠK vo výmere 80 m2 za účelom zriadenia prevádzky rýchleho občerstvenia počas športových podujatí
v areáli OŠK.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 48/2012
OZ schvaľuje predĺženie bezplatného užívania obecného pozemku parc. č. 236 vo výmere 317 m2 a parc. č.
461/19 vo výmere 126 m2 na základe žiadosti Ivana Heráka, Hoštáky 195, Dolná Krupá.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 49/2012
OZ neschvaľuje predaj, resp. nájom časti pozemku parc. č. 4168 na základe žiadosti Vladimíra Adamčíka
s manž., Čerešňová 464, Špačince.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
- Mgr. Lehotová: cesta na Dolinu je zarastená vegetáciou,
starosta: časť prác na zlepšenie situácie už bola vykonaná, miesto si obzrie osobne.
- Mgr. Slabá: či sa polievajú vysadené stromčeky na novom cintoríne, u lekára bola poškodená kľučka na
vchodových dverách.
starosta: stromčeky sa polievajú, veľké sucho a vysoké teploty sa podpísali sa ich stave, problém s kľučkou
overí.
- S. Lehota: polia v časti „Záhrady“ sú zarastené burinou, ktorá sa rozširuje aj na časti, kde sa vlastníci
snažia polia obrábať.
Mgr. Korchová: či bola navrhnutá odmena odchádzajúcemu riaditeľovi školy a z akých zdrojov. Prejavila
záujem o bližšie spoznanie financovania školstva v našej obci. Poukázala na skutočnosť, že aj keď projekt
na detské ihrisko (revitalizácia MŠ) nebol schválený, napriek tomu bolo jeho bodové hodnotenie vysoké,
čo je dobrý predpoklad na podávanie podobných projektov v ďalšom období.
starosta: odmena riaditeľovi bola navrhnutá z fin. prostriedkov určených na prenesené kompetencie pre
školstvo, všetky otázky ohľadom financovania školstva, môže konzultovať s ním, resp. s ekonómkou.
Mgr. Horváth: informoval sa na možnosť zriadenia bankomatu v obci.
starosta: obec žiadala o zriadenie bankomatu viaceré banky aj v minulosti, avšak neúspešne, pretože je to pre
banky nerentabilné, v súčasnom období je podobná snaha zbytočná. Hotovosť sa dá získať v poštomate, ktorý
je k dispozícii v prevádzke Slovenskej pošty.
Mgr. Petráš: pripomenul, že lekár pri objedaní vyšetrenia na konkrétny termín by občana mal telefonicky
informovať, ak sa v uvedenom termíne z rôznych príčin neordinuje.
Uznesenie č. 50/2012
OZ odporúča OZ listom upozorniť vlastníkov, ktorí majú neobhospodarované pozemky v časti „Záhrady“,
aby zamedzili ich zaburiňovaniu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
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 7 - 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. Jana Lehotová

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

Mgr. Stanislav Petráš .................................
Dolná Krupá, 25. júl 2012

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Prezenčná

listina

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá
Konaného dňa 20.07.2012 v zasadačke OcV Dolná Krupá

Zoznam poslancov:
Priezvisko a meno
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Lehota Stanislav
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Slabá
Totka

Hlavný kontrolór:
Ing. Mária Vadovičová
Starosta obce :
Ing. Teofil Mihalovič
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