ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. januára 2007 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1/ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2/ Kontrola plnenia uznesení
3/ Schválenie zástupcov obce za členov komisie na obnovu evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim (ROEP)
4/ Voľba členov do komisií zriadených pri OZ
5/ Schválenie platu zástupcu starostu
6/ Schválenie odmien poslancom OZ
7/ Schválenie úradnej miestnosti na uzatvorenie manželstva a poplatkov
8/ Rôzne
9/ Diskusia
10/ Návrh uznesení
11/ Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Ing. Teofil Mihalovič: privítal poslancov a ďalších prítomných, ktorých
oboznámil s programom. Za overovateľov určil Stanislava Bachratého a Stanislava Lehotu.
Uznesenie č. 7/2007
OZ schvaľuje program rokovania /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 2:
Zástupca starostu obce Mgr. Petráš informoval, že vzhľadom k tomu, že predchádzajúce rokovanie OZ, ktoré
sa uskutočnilo dňa 02. 01. 2007, bolo ustanovujúce, neboli prijaté žiadne uznesenia, z ktorých by vyplývali
úlohy pre starostu obce, príp. obecný úrad.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval prítomných, že podľa listu doručeného zo Správy katastra
v Trnave (s obsahom ktorého boli poslanci informovaní už na decembrovom rokovaní), majú byť do 15.
januára t. r. navrhnutí za obec traja členovia do komisie na obnovu evidencie niektorých pozemkov a
právnych vzťahov k nim (ROEP). Títo budú zastupovať obecný úrad, nájomcov a vlastníkov pozemkov.
Podľa odporučenia má obec zastupovať starosta, za ďalších členov navrhol Ondreja Bohunického a Evu
Nigrovičovú. O. Bohunický bude v komisii zastupovať vlastníkov, p. Nigrovičovú navrhol po konzultácii
s predsedom PD Krupá, ktoré je najväčším nájomcom pozemkov v katastri.
Príloha č.1
Uznesenie č. 8/2007
OZ schvaľuje do komisie na obnovu evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP)
týchto členov:
- Ing. Teofila Mihaloviča – starostu obce
- Obdreja Bohunického – zástupcu vlastníkov
- Evu Nigrovičovú – zástupkyňu nájomcov
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič navrhol do komisií týchto členov:
- Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb: Mgr. Jaroslav Hulík – predseda, Vincent Bachratý –
člen, Ondrej Bohunický – člen, Stanislav Lehota - člen
- Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku: Ing. Vladimír
Gronský, Mgr. Stanislav Petráš – člen, Ing. Peter Brestovanský - člen
- Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže: Monika Korchová – predsedníčka, Stanislav
Bachratý – člen, Mgr. Alena Ištvancová – člen, Jozef Sloboda – člen

Starosta obce vyzval prítomných, aby návrh pripomienkovali, resp. navrhli ďalších členov komisií.
- Mgr. Hulík: v predchádzajúcom volebnom období boli v každej komisii 3 poslanci,
- M. Korchová: prečo je obsadenie komisií poslancami nerovnovážne (v jednej sú 4, v ďalšej iba 2),
- Mgr. Ištvancová: v záujme zachovania proporcionality zástupcov strán v komisiách navrhla, aby SMER mal
člena v komisii pre rozvoj a výstavbu.
- Ing. Gronský: stranícke nominácie na obecnej úrovni nezohrávajú podstatnejšiu úlohu, preto uplatňovať
takéto kritérium nepovažuje za potrebné.
- Starosta obce: pri návrhoch na obsadenie komisií vychádzal z rozhovorov s jednotlivými
poslancami a návrhy do komisií sú výsledkom záujmu vysloveného samotnými poslancami (aj z toho
dôvodu nie sú počty poslancov v komisiách rovnaké). Keďže neboli prednesené žiadne návrhy na zmeny
v obsadení komisií ani nové návrhy na členov, dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 9/2007
OZ schvaľuje do komisií zriadených pri OZ týchto členov:
- Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb: Mgr. Jaroslav Hulík – predseda, Vincent Bachratý –
člen, Ondrej Bohunický – člen, Stanislav Lehota - člen
- Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku: Ing. Vladimír
Gronský, Mgr. Stanislav Petráš – člen, Ing. Peter Brestovanský - člen
- Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže: Monika Korchová – predsedníčka, Stanislav
Bachratý – člen, Mgr. Alena Ištvancová – člen, Jozef Sloboda – člen
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič uviedol, že plat zástupcu starostu v predchádzajúcom volebnom období
bol 2 800 Sk. Upresnil je činnosť, aktivity a základnú náplň práce, zároveň vyzval poslancov, aby predniesli
svoje stanovisko k odmeňovaniu zástupcu.
- Ing. Gronský: stabilný plat ponechať, ak sa vyskytnú aktivity a úlohy nad rámec bežnej činnosti navrhol
vyplácať odmenu,
- M. Korchová: odmeňovanie zástupcu starostu by sa malo valorizovať,
- O. Bohunický: valorizácia platov je slovná hračka, priklonil sa k ponechaniu terajšieho platu doplneného
pohyblivou čiastkou podľa plnenia úloh,
- Mgr. Hulík: pozná doterajšiu činnosť zástupcu starostu, najviac pomohol OcÚ pri príprave zmlúv, čím boli
ušetrené značné finančné prostriedky, navrhol preto plat zvýšiť o 500 Sk mesačne.
- starosta obce dal o návrhu hlasovať
Uznesenie č. 10/2007
OZ schvaľuje zástupcovi starostu obce hrubú mzdu vo výške 3 300 Sk mesačne.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 2/
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič uviedol, že v predchádzajúcom volebnom období bola poslancom
vyplácaná odmena 200 Sk za účasť na rokovaní OZ a jednorazová odmena 1000 Sk ročne za vykonávanie
poslaneckého mandátu. Vyzval prítomných, aby sa k výške odmien vyjadrili.
- O. Bohunický: v súčasnosti odmeny nezvyšovať,
- Ing. Gronský: odmeňovanie poslancov vzhľadom na dobrovoľný charakter ich funkcie je skôr formálne,
výšku navrhol ponechať.
Uznesenie č. 11/2007
OZ schvaľuje odmeny pred zdanením vo výške 200 Sk za účasť na rokovaní OZ a 1000 Sk ročne za
vykonávanie poslaneckého mandátu.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce uviedol návrh na schválenie obradnej miestnosti a na výšku poplatkov na uzatvorenie
manželstva podľa zák. č. 145/1995 Z. z.
Uznesenie č. 12/2007
OZ schvaľuje:
1.) za úradnú miestnosť na uzatvorenie manželstva obradnú miestnosť na OcÚ v Dolnej Krupej,
2.) dobu na uzatvorenie manželstva – každú sobotu o 15.00 h. /v iných prípadoch podľa zákona č.
145/1995 Z. z. § 18, písm. c) je poplatok 300 Sk/,
3.) V prípade žiadosti uzatvoriť manželstvo mimo úradnej miestnosti postupovať podľa zákona
č. 145/1995 Z. z. § 18, písm d). je poplatok 1000 Sk.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:

Starosta obce:
- navrhol zvýšiť pokladničnú hotovosť na 50 000 Sk. Návrh odôvodnil skutočnosťou, že pokladníčka sa
stretáva s problémami, keď potrebuje mať k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť.
- Ing. Gronský: je prekvapený, že takýto limit vôbec existuje, je to iba zbytočné administratívne
obmedzenie, navrhol ho zrušiť,
- starosta obce: bezpečnostné podmienky na OcÚ si vyžadujú narábať s finančnými prostriedkami iba
do istej výšky, okrem toho túto oblasť upravuje aj legislatíva.
Starosta obce ďalej informoval, že:
- k 31. 12. 2006 sa vzdal funkcie hlavný kontrolór obce Ing. Rastislav Jarábek, čím zanikol výkon tejto
funkcie. Je potrebné na jeho miesto zvoliť nového kontrolóra obce. Podľa zákona 369/1990 ZB. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 18a, ods. 2 vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli najmenej
40 dní pred dňom konania voľby termín konania voľby hlavného kontrolóra obce. ,
- OZ vyhlasuje na deň 23. februára 2007 voľbu hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá. Deň nástupu do
práce je 1. marec 2007. Pracovný pomer je na kratší pracovný čas – 4 hodiny týždenne nerovnomerne
rozvrhnutý (úväzok predstavuje 0,1).
Podmienky: kandidáti musia mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelania a prihlášku musia
odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 9. februára 2007 na OcÚ v Dolnej Krupej.
Súčasťou prihlášky je odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o dosiahnutom najvyššom
vzdelaní.
- obec musí uhradiť členské príspevky do ZMOS, ZMO región JE Jaslovské Bohunice, Regionálneho
vzdelávacieho centra a do Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku. Výška príspevku sa
určuje podľa počtu obyvateľov obce.
- O. Bohunický: či sa platenie príspevkov premieta aj do nejakých aktivít,
- Mgr. Hulík, Ing. Gronský: v minulom volebnom období sa zúčastnili na školení, resp. exkurzii
organizovanej inštitúciami, ktorým sa príspevky odvádzajú, akcie boli organizované na vysokej
úrovni a splnili svoje ciele.
- na OcÚ bola doručená obálka s podpismi občanov, ktorí požadujú vybudovanie kúpaliska v obci. Petíciu
organizoval Ján Kúcik. Starosta obce sa vyjadril, že aj on by uvítal existenciu podobného zariadenia v obci,
no akcia je finančne náročná a na jej realizáciu nie sú v rozpočte obce vyčlenené prostriedky. Obec
nedisponuje ani vhodným pozemkom.
- V. Bachratý: podobné projekty sú v súčasnosti utópiou, obec má iné priority,
- Ing. Gronský: iniciatívu občana, ktorý zbieranie podpisov zorganizoval, treba obdivovať, no
realizácia je vzhľadom k predpokladaným nákladom, bez financovania z mimo rozpočtových zdrojov,
nepredstaviteľná,
- Mgr. Petráš: treba si uvedomiť aj následné riziká, prevádzka podobného zariadenia by bola nákladná,
bez zásobovania vodou zo zdroja termálnej vody, resp. jej ohrevu, by bol takýto projekt rizikový,
resp. odsúdený na neúspech. Obdobné plány sú vecou súkromných investorov tak, ako je to zvykom
inde na Slovensku.
- O. Bohunický: za podobný považuje aj zámer, ktorý presadzoval – rekonštrukciu kina v kultúrnom
dome. Má informácie, že v obci boli v minulosti uskutočnené prieskumné vrty. Plány, že obec by
mala viac kultúrno-rekreačnú funkciu, sú chvályhodné, no v predloženej podobe nereálne.
- V. Bachratý: vrty zo začiatku 80. rokov sa týkali vodných zdrojov pitnej, resp. úžitkovej vody, nie
zisťovania zdrojov termálnej vody, ak sa také uskutočnili, nemá o nich informácie.
- predstavitelia Združenia dychových hudieb Slovenska ho informovali o zámere uskutočniť v tomto roku
Dychfest – festival dychových hudieb v našej obci. Chcú požiadať o príspevok z grantového programu
ministerstva kultúry a od obce žiadajú stanovisko k ich zámeru. Zároveň požiadal poslancov, aby sa
vyjadrili k otázke finančnej spoluúčasti obce na tomto projekte.
- Mgr. Hulík: s organizáciou Dychfestu má dlhoročné skúsenosti a môže potvrdiť, že na obci bola vždy
zásadná časť organizácie a zabezpečenia tohto podujatia, preto je potrebné vopred stanoviť formu
spolupráce.
- Mgr. Petráš: každý súhlasí s tým, aby sa tradícia organizovania tohto festivalu v obci obnovila, no
musíme si uvedomiť, že posledné ročníky musela takmer výlučne financovať obec zo svojho
rozpočtu. Zabezpečenie finančných zdrojov je teda najdôležitejším krokom k obnove Dychfestu
v Dolnej Krupej.
Uznesenie č. 13/2007
OZ schvaľuje zvýšenie pokladničnej hotovosti na 50 000 Sk.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 14/2007
OZ schvaľuje termín voľby hlavného kontrolóra obce na deň 23. februára 2007 a podmienky, ktoré musí
uchádzač spĺňať (kandidáti musia mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelania a prihlášku musia
odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 9. februára 2007 na OcÚ v Dolnej Krupej.
Súčasťou prihlášky je odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o dosiahnutom najvyššom
vzdelaní)
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 15/2007
OZ schvaľuje úhradu členských príspevkov za rok 2007 do:
a) ZMOS vo výške 7793 Sk,
b) ZMO región JE Jaslovské Bohunice vo výške 6750 Sk,
c) Regionálneho vzdelávacieho centra vo výške 6750 Sk,
d) Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku vo výške 2250 Sk.
Príloha č.2
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 16/2007
OZ berie na vedomie list, v ktorom Ján Kúcik spolu s podpísanými občanmi prezentoval zámer vybudovať
v obci kúpalisko. Príloha č. 3
OZ schvaľuje v tejto veci nasledovné stanovisko:
Starosta obce, rovnako ako poslanci OZ by uvítali existenciu každého nového zariadenia, ktoré rozšíri
možnosti relaxácie, oddychu a športového vyžitia občanov Dolnej Krupej.
Realizácia obdobného projektu je finančne náročná a na jej uskutočnenie nie je v rozpočte obce dostatok
finančných prostriedkov. Zámer vybudovať kúpalisko neobsahuje ani plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce (PHSR) na roky 2007-2013. Podobnú pripomienku nikto z občanov obce do PHSR ani
nenavrhol zapracovať.
Realizovať podobný zámer v súčasnosti znemožňujú aj ďalšie objektívne príčiny, napríklad, že obec
nedisponuje vhodným pozemkom, v katastri obce nie sú doložené zdroje termálnej vody a pod.
Obec sa podobnej iniciatíve nebráni, no zároveň konštatuje, že financovanie podobných projektov je možné
iba z mimorozpočtových zdrojov.
Potrebné finančné prostriedky sa dajú získať len z fondov a programov, prípadne od súkromných investorov.
Takéto projekty bude obec v maximálnej miere podporovať.
Uznesenie č. 17/2007
OZ schvaľuje spolufinancovanie festivalu dychových hudieb Dychfest vo výške 50 000 Sk v prípade, že
bude schválený príspevok z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
/za 9- proti 0 zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta obce otvoril diskusiu.
- Bohumil Skýpala a Daniel Nádaský – zástupcovia TJ informovali o schôdzi, ktorá sa uskutočnila 7. 1. 2007
a boli na nej prerokované otázky ďalšieho pôsobenia TJ v obci. Výbor TJ konštatoval, že bez pomoci OcÚ je
ďalšia existencia ich organizácie ohrozená. Funkcie vo výbore sa vzdali dvaja, resp. traja členovia z piatich.
Napriek tomu sú zvyšní funkcionári ochotní pracovať, pretože si uvedomujú zodpovednosť za ďalší rozvoj
športu v našej obci. Vo futbale sa to okrem dospelých týka 20 dorastencov do 18 rokov a 35 detí do 15 rokov.
Napriek obetavosti členov TJ a rodičov mladých športovcov 90 % problémov súvisí s údržbou areálu TJ,
preto riešili najmä otázku funkcie hospodára.
- starosta obce informoval, že na schôdzi TJ sa zúčastnil osobne spolu s ďalšími štyrmi poslancami OZ.
Rovnako ako ďalších cca. 60 účastníkov si vypočuli názory na ďalšie fungovanie organizácie.
Z diskusie vzišla požiadavka, aby hospodár TJ bol platený obcou z prostriedkov vyčlenených
v obecnom rozpočte na činnosť TJ. Prítomní boli vyzvaní, aby sa prihlásil záujemca o výkon tejto
činnosti, nikto však záujem neprejavil.
- B. Skýpala: pozná iba jedného člena, ktorý by túto funkciu vykonával zodpovedne. Ak OZ schváli
financovanie hospodára, urobí všetko preto, aby sa dotyčný funkcie ujal.
- Mgr. Ištvancová: čo bude náplňou práce hospodára?
- D. Nádaský: hospodár sa musí venovať starostlivosti o budovy, o ich údržbu, o areál TJ, o výstroj
futbalistov, o prípravu hracej plochy na zápasy (lajnovanie, siete,...).
- Mgr. Hulík: TJ je zaregistrovaná organizácia, má svoje stanovy, pridelené IČO, je len formálnou
záležitosťou, kedy bude zvolaná nová ustanovujúca schôdza, ktorá stanovy schváli a vykoná všetky
náležitosti potrebné k ďalšiemu fungovaniu.
- V. Bachratý: vzhľadom na povedané navrhol, aby mzda hospodára TJ predstavovala v čistom min.
5000 Sk. Treba pritom zohľadniť, že pracovný úväzok podľa slov členov výboru je takmer 120 až 140
hodín mesačne.

-

starosta obce navrhol, aby plat pred zdanením bol 6000 Sk a vyzval poslancov, aby sa vyslovili
k prednesenému návrhu (piati poslanci súhlasili so sumou 6000 Sk, dvaja navrhli 5000 Sk a dvaja
7000 Sk).
- Vojtech Drienik na základe uznesenia OZ (č. 86/2006), ktoré mu bolo doručené a v ktorom obec
nesúhlasí s výstavbou rodinného domu podľa jeho žiadosti, chcel vedieť, či má obec v záujme vypracovať
zastavovaciu štúdiu tejto lokality a ak áno, v akom časovom horizonte.
- starosta obce: obec sa musí riadiť územným plánom, preto musí najprv preveriť, či stavba rodinného
domu na tomto mieste nebude v budúcnosti prekážkou pri ďalšej výstavbe. Je potrebné vyhotoviť
dokumentáciu, ktorá bude výstavbu v zmienenej lokalite upravovať,
- Ing. Gronský: štandardný čas na vypracovanie komplexnej štúdie sa pohybuje okolo pol roka,
- V. Bachratý: nie je potrebná finančne náročná dokumentácia, v tejto fáze by postačovala jednoduchá
štúdia,
- Mgr. Petráš: ponúkol žiadateľovi oboznámenie s územným plánom na tomto mieste. Lokalít, ktoré by
vyžadovali aspoň vyhotovenie orientačnej územno-plánovacej dokumentácie, príp. aktuálnych
geometrických plánov je niekoľko, aj preto by sa mala zísť komisia pre výstavbu, ktorá by navrhla
isté odporúčania.
- V. Bachratý: obecná kronika nie je v posledných rokoch dopĺňaná, kto je poverený vedením kroniky,
- starosta obce: kronika sa nachádza na OcÚ, po posledných zápisoch p. Bohunického nebol nikto
poverený jej aktualizovaním,
- Mgr. Petráš: o kronike sa rozprával s p. Horváthovou, ktorá ho informovala, že vedenie kroniky by
prípadne prevzala ona.
- O. Bohunický: upozornil na zlé ozvučenie na cintoríne, poukázal na množiace sa prípady krádeží. Dal na
zváženie, či by nebolo potrebné tomuto problému venovať priestor v obecnom rozhlase.
- starosta obce: elektroinštalácia a rozvody v budove OcÚ sú na viacerých miestach v nevyhovujúcom stave,
v dezolátnom stave sú najmä zásuvky, bude potrebné uskutočniť revíziu a následnú opravu.
Uznesenie č. 18/2007
OZ schvaľuje, aby hospodárovi TJ bola z rozpočtu obce mesačne vyplácaná hrubá mzda 6000 Sk.
/za 6- proti 0 - zdržal sa 3/
Uznesenie č. 19/2007
OZ ukladá starostovi obce zvolať zasadnutie Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu
verejného poriadku, ktorá prijme odporúčania v oblasti výstavby a rozvoja obce. /za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 20/2007
OZ ukladá starostovi riešiť otázku nevyhovujúceho ozvučenia na cintoríne počas pohrebných obradov.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č.21/2007
OZ schvaľuje VZN č. 57/2007 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Dolná Krupá.
/za 8- 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 za 8- proti 0 - zdržal sa 0 schválili.
k b o d u 11:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Stanislav Bachratý ..............................
Stanislav Lehota
...............................
V Dolnej Krupej 12. januára 2007
spracoval a zapísal Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

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

