ZÁPISNICA
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 2. januára 2007 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom
2/ Schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
3/ Oboznámenie s výsledkami volieb
4/ Zloženie sľubu starostu obce, odovzdanie insígnií
5/ Zloženie sľubu poslancov
6/ Vystúpenie novozvoleného starostu
7/ Voľba návrhovej a volebnej komisie
8/ Voľba zástupcu starostu
9/ Návrh a zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov
10/ Určenie platu novozvoleného starostu
11/ Určenie sobášiacich
12/ Návrh uznesení
13/ Diskusia
14/ Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Mgr. Jaroslav Hulík - privítal poslancov a ďalších
prítomných, ktorých oboznámil s programom.
Uznesenie č. 1/2007
OZ schvaľuje program rokovania /za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 2:
Starosta obce Mgr. Jaroslav Hulík za overovateľov určil Vincenta Bachratého a Moniku
Korchovú.
k b o d u 3:
Starosta obce Mgr. Jaroslav Hulík odovzdal slovo Beáte Gažovej – predsedníčku miestnej
volebnej komisie, ktorá prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy
obce.
(PRÍLOHA č. 1)
k b o d u 4:
Starosta obce Mgr. Jaroslav Hulík na základe výsledku voľby starostu obce Dolná Krupá
vyzval p. Vincenta Bachratého, aby prečítal sľub starostu obce.
(PRÍLOHA č. 2)
Novozvolený starosta obce Ing. Teofil Mihalovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
Zároveň sa vzdal mandátu poslanca OZ.
(PRÍLOHA č. 3)
Na jeho miesto nastupuje prvý náhradník. Mgr. Jaroslav Hulík odovzdal insígnie
Ing. Teofilovi Mihalovičovi – starostovi, ktorý sa ujal vedenia rokovania.
Starosta obce prečítal list, na základe ktorého sa hlavný kontrolór obce Ing. Rastislav Jarábek
vzdáva funkcie hlavného kontrolóra.
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 2/2007
OZ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Teofila Mihaloviča.

Uznesenie č. 3/2007
OZ berie na vedomie list, na základe ktorého sa hlavný kontrolór obce Ing. Rastislav Jarábek
vzdáva funkcie.
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič na základe výsledku volieb poslancov prečítal sľub
poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá, ktorí potom sľub potvrdili podpisom
a obdržali osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.
(PRÍLOHA č. 5)
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol príhovor, v ktorom poďakoval voličom za
dôveru, ďalej konštatoval, že urobí všetko, aby prejavenú dôveru nesklamal a je si vedomý
zodpovednosti, ktorá vyplýva z funkcie starostu obce. V krátkosti predstavil svoje zámery,
ktoré sa samozrejme musia rozložiť do dlhšieho časového obdobia a zároveň poprosil
o trpezlivosť pri riešení dlhodobých problémov s cieľom spoločným úsilím napomáhať
k budovaniu krajšej a modernejšej obce.
(PRÍLOHA č. 6)
k b o d u 7:
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Stanislava Petráša a Ing. Vladimíra
Gronského. Navrhol, aby hlasovanie o zástupcovi starostu bolo verejné, čo si nevyžaduje
zriadenie volebnej komisie. O návrhu dal hlasovať.
Uznesenie č. 4/2007
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie Mgr. Stanislava Petráša a Ing. Vladimíra
Gronského.
/za 6- proti 0 - zdržal sa 2/
Uznesenie č. 5/2007
OZ schvaľuje verejné hlasovanie o zástupcovi starostu obce /za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce navrhol za zástupcu starostu Mgr. Stanislava Petráša. O svojom návrhu dal
hlasovať.
k b o d u 9:
Starosta obce navrhol zriadenie nasledovných komisií:
- Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb,
- Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,
- Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže.
Za predsedov komisií navrhol Mgr. Jaroslava Hulíka, Ing. Vladimíra Gronského a Moniku
Korchovú.
Navrhol, že členovia do jednotlivých komisií budú určení na najbližšej schôdzi OZ.
Pripomenul predsedom komisií, že členmi komisií môžu byť aj občania, ktorí nie sú
poslancami OZ.
Na základe pripomienky O. Bohunického doplnil, že minimálny počet členov komisií je 3
členovia.
k b o d u 10:
Starosta obce uviedol, že starostovi prináleží plat podľa zákona č. 253/1994 v znení
neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest. Jeho výška predstavuje 2,2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve za
uplynulý kalendárny rok.
k b o d u 11:
Starosta obce podal návrh za sobášiacich. O svojom návrhu dal hlasovať.

Uznesenie č. 6/2007
OZ schvaľuje za sobášiacich
- Ing. Teofila Mihaloviča – starostu
- Mgr. Stanislava Petráša – zástupcu starostu

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 12:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia z prvého zasadnutia
OZ. Zástupca starostu predniesol uznesenie, o ktorom sa hlasovalo.
(PRÍLOHA č. 7)
k b o d u 13:
- Mgr. Jaroslav Hulík: na základe rozhovoru s novým starostom, že o výške odmeny
poslancom a plate zástupcu starostu sa bude rokovať na najbližšom rokovaní OZ.
Novozvolených poslancov informoval, že v predchádzajúcom volebnom období bola odmena
poslanca 200 Sk za účasť na zasadnutí OZ a 1000 Sk ročne za výkon mandátu poslanca.
- O. Bohunický: výsledky volieb boli v obecnom rozhlase prečítané nekompletne,
chýbali mu výsledky všetkých kandidátov.
- A. Horváthová: doteraz sa vždy vyhlasovali len poslanci, ktorí boli zvolení.
- Starosta obce: v budúcnosti by nemal byť problém vyhlásiť výsledky všetkých
kandidátov.
- V. Bachratý: na OZ sa prejednávajú veci v záujme občanov, no dochádza aj
k nezhodám, presadzujú sa rôzne názory, čo však neznamená, že by sa poslanci
vzájomne nerešpektovali. Všetkých vyzval, aby na rokovaniach boli aspoň takí
tolerantní, ako v predchádzajúcom volebnom období.
- Starosta obce: na základe 16-ročnej skúsenosti z práce poslanca konštatoval, že
atmosféra na rokovaniach OZ sa postupne viac a viac zlepšuje.
- M. Korchová: verí, že oblasti školstva sa bude venovať patričná pozornosť.
- Starosta obce: bude sa snažiť, aby získal mimorozpočtové finančné zdroje pre ZŠ
s MŠ v Dolnej Krupej, v tejto veci podnikol už prvé kroky na hľadanie kontaktov
ohľadom poskytovania financií z fondov EÚ.
- Mgr. Hulík: do sporov ohľadom školstva sa s poslankyňou Korchovou dostal
predovšetkým ohľadom požiadaviek na mzdové prostriedky. Verí, že nový vykurovací
systém umožní energetické úspory a získané prostriedky sa budú môcť prerozdeliť aj
ako nadtarifná zložka mzdy.
- Starosta obce: na základe návštevy ZŠ s MŠ a osobného rozhovoru s riaditeľom má
informáciu, že v mesiaci november 2006 sa v porovnaní s predošlým rokom ušetrilo
približne 50 tis. Sk.
- Mgr. Petráš: poďakoval za dôveru, ktorú mu poslanci vyslovili opätovným zvolením
za zástupcu starostu. Uviedol, že sa bude snažiť nadviazať na predošlé kroky najmä
v oblasti vykupovania pozemkov pre účely obce. Konštatoval, že sa všetci zhodli na
tom, že prioritou v budúcich rokoch musí byť podpora výstavby a bývania. Verí, že
komisia pre výstavbu bude v budúcnosti akcieschopná a jej členovia nápomocní
starostovi.
k b o d u 14:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Vincent Bachratý ................................
Monika Korchová ...............................
V Dolnej Krupej 3. januára 2007
spracoval a zapísal Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

...............................................
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

