ZÁPISNICA
z 22. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. júla 2014 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dolná Krupá k 30.6.2014
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. 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.
Uznesenie č. 55/2014
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 13. júna 2014.
- K uzneseniu č. 51/2014, ktorým OZ uložilo členom Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a
ochranu verejného poriadku zistiť stav podľa podaní J. Kekelákovej a J. Šimeka.
Komisia dňa 18. júna 2014 vykonala obhliadku v teréne. Chov domácich zvierat vo dvore rodinného
domu Družstevná č. 24 bol do príchodu komisie posunutý do požadovanej vzdialenosti.
Okrasné stromky v susedstve rodinného domu p. Šimeka boli sčasti odstránené, bola odstránená aj tyčka
z ocele na moste pred domom menovaného.
(PRÍLOHA 1A, 1B)
- K uzneseniu č. 53/2014, ktorým OZ uložilo starostovi obce osloviť nájomcov priestorov v kultúrnom
dome: Boli oslovení zástupcovia dychovej hudby, M. Ištvanec si prehliadol ponúkané priestory, ktoré
potrebám dychovky nevyhovujú, pretože miestnosť je malá a nevhodná na uskladnenie dych. nástrojov
(vysychanie).
- K uzneseniu č. 54/2014 vo veci obhliadky líp v areáli ZŠsMŠ: suchá je jedna haluz. Bol oslovený p.
Sýkora, ktorý ju odstráni.
Uznesenie č. 56/2014
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval prítomných, že v zmysle zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách obec musí monitorovať a vyhodnocovať programový rozpočet obce a vypracovať
Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia programovému rozpočtu Obce Dolná Krupá k 30.6.2014,
ktorú zároveň predložil poslancom.
Ing. Kozáková krátko oboznámila poslancov so správou: plnenie príjmov upraveného rozpočtu k 30.6.2014
bolo 48,43%, plnenie výdavkov upraveného rozpočtu k 30.6.2014 bolo 39,69%. Vo výdavkovej časti
rozpočtu na r.2014 je 12 programov, v rámci nich aj podprogramy. K 30.6. boli hodnotené ciele a merateľné
ukazovatele programov a podprogramov.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 57/2014
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia programovému rozpočtu Obce Dolná
Krupá k 30.6.2014.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval, že predseda NRSR vyhlásil voľby do orgánov samospráv na
15. november 2014. Zo zákona je samospráva povinná 90 dní pred voľbami schváliť úväzok starostu a do 65
dní pred voľbami stanoviť počet obvodov a počet poslancov. Rovnako je povinná zverejniť počet
obyvateľov obce.

Uznesenie č. 58/2014
OZ na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov určuje na celé funkčné obdobie starostu obce Dolná Krupá po voľbách konaných dňa
15. 11. 2014 rozsah úväzku starostu takto: plný úväzok.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 59/2014
OZ schvaľuje pre voľby do orgánov samospráv, ktoré sa uskutočnia 15. 11. 2014 pre obec Dolná Krupá
1 volebný obvod a počet poslancov stanovuje na 9.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ:
a) 24. júna 2014 bola skolaudovaná miestna komunikácia a chodník na časti Ul. Podhájska, 30. júna t. r.
bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,
b) 1. júla bola s víťazom výberového konania firmou EKOP, s. r. o. podpísaná zmluva na rekonštrukciu
chodníka v Hoštákoch, práce začnú od augusta t.r. a ukončené by mali byť do 30. septembra,
c) 4. júla bola na Spoločný obecný úrad predložená žiadosť o kolaudáciu ulice Krátka, termín kolaudácie je
14. august 2014,
d) 18. júla boli vytýčené telekomunikačné siete v Hoštákoch pre rekonštrukciu chodníka,
Uznesenie č. 60/2014
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách obecného úradu od konania posledného
rokovania OZ.
Starosta obce:
 informoval, že v júli sa ozvala p. Šimanská ml., vo veci dedičského konania týkajúceho sa aj rodinného
domu poškodeného výbuchom, o ktorom sa hovorilo sa predchádzajúcom rokovaní OZ.
 prečítal žiadosť Terézie Chynoranskej, v ktorej žiada prešetriť vzdialenosť hospodárskych budov od
obytných priestorov za rodinným domom Trnavská cesta 361/8.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 61/2014
OZ odporúča Komisii pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku zistiť stav
v zmysle žiadosti p. Chynoranskej.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce otvoril diskusiu:
- Mgr. Lehotová: či budú rozmiestnené kontajnery pred hodmi?
- starosta: podľa možností rozpočtu obce budú rozmiestnené až v novembri.
- K. Baránek: v zelenom páse pred domom č. 538 na Hlavnej ulici je prepadnutá zemina,
pozemok v susedstve predajne a mäsiarstva v centre obce je zarastený vysokou burinou: treba osloviť
majiteľa,
- stromy, ktoré boli v parku vyvrátené ešte na jar, stále nie sú odstránené, celkový stav parku nie je dobrý.
- starosta: majiteľ pozemku p. Dritomský žije dlhodobo v zahraničí, jeho rodinní príslušníci boli na stav
pozemku upozornení. Obec nie je so svojimi kapacitami schopná kosiť všetky zarastené súkromné
pozemky v obci. Park nepatrí obci, ale vlastní ho SNM-HuM, Kaštiel Dolná Krupá, ktorého zriaďovateľom
je Ministerstvo kultúry SR. Tieto inštitúcie sú si vedomé stavu historického parku, v súčastnosti je to
v štádiu riešenia.
- Ing. Totka: na konci ul. Hoštáky je v prieseku miestnej komunikácie znížený asfalt
- starosta: oprava sa vykoná spolu s inými nerovnosťami na miestnych komunikáciách.
- PhDr. Korchová: či sa môžu uhradiť faktúry za jednotlivé prvky na detskom ihrisku?
- Ing. Kozáková: faktúry môže škola uhradiť
- Mgr. Horváth: vyzdvihol zorganizovanie Memoriálu Libora Jarábka, ktorý sa konal dňa 19.7.2014.
- Mgr. Petráš: nepokosený je aj pozemok na Hornej ulici, na skládku za Novou ulicou sa po dlhšom čase
objavil prvý odpad, v mesiaci august sa bude pripravovať vydanie obecného spravodaja.
- starosta: z kapacitných dôvodov sa kosí iba tá časť pozemkov na Hornej ulici, ktorá je vo vlastníctve obce
a na zostávajúcej časti súkromných pozemkov pracovníci, ktorý vykonávajú aktivačné práce burinu
vysekávajú.
Uznesenie č. 62/2014
OZ odporúča starostovi obce opätovne upozorniť majiteľa pozemku p. Dritomského, aby dal pokosiť
burinu.

Uznesenie č. 63/2014
OZ odporúča starostovi obce zistiť dôvod prepadávania zeminy v zelenom páse podľa informácie p.
Baránka a dať urobiť zásyp jamy.
k b o d u 6:
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 7:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Jana Lehotová ................................
Mgr. Stanislav Petráš .................................
Dolná Krupá, 31. júl 2014

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

