ZÁPISNICA
zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 8. júna 2007 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1./ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Informácie pracovníka TAVOS-u k otázkam občanov ku kanalizácii
4./ Schválenie záverečného účtu obce D. Krupá za rok 2006
5./ Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za január–apríl 2007
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ 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 Mgr. Alenu Ištvancovú a Mgr. Jaroslava Hulíka.
Uznesenie č. 82/2007
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 4. mája 2007:
- na základe uznesenia č. 70/2007 bola dňa 5. júna 2007 uzatvorená kúpna zmluva, podľa ktorej
obec predala obecnú parcelu parc. č. 225/2 za 5170 Sk manželom Malinovým,
- na základe uznesenia č. 75/2007 o uzavretí zmluvy s odborne spôsobilou osobou na
prevádzkovanie pohrebiska pôvodný záujemca o prevádzkovanie navrhol inú osobu, ktorá musí
byť odsúhlasená OZ,
- vo veci žiadosti Evy Slabej – Antal (Uzn. 77/2007) bola vypracovaná urbanistická štúdia pre
lokalitu „Záhrady“. Komisia pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného
poriadku posudzovala najvhodnejší variant, ktorý bude predmetom rokovania OZ.
- na základe uznesenia č. 78/2007 bol zadaný na vypracovanie geometrický plán „Záhrady“ – I.
etapa,
- v zmysle uznesenia č. 80/2007 bol Peter Gažo, bytom Podhájska 738/25 vyzvaný, aby dal do
pôvodného stavu rigol, ktorý poškodil pri napájaní svojho RD na inžinierske siete, menovaný
vykonal nápravu,
- v zmysle uznesenia č. 81/2007 OcÚ informoval občanov formou vyhlásenia v miestnom rozhlase.
k b o d u 3:
Zástupca spoločnosti TAVOS, a.s. Ing. Miroslav Horváth – vedúci závodu Trnava, využil ponuku starostu
obce, aby odpovedal na špecifické otázky občanov, týkajúce sa práve začatej výstavby kanalizácie v obci.
- p. Gažo: stretnutie sa malo uskutočniť skôr, žumpu má nízko, 35 metrov od ulice, ako bude
prečerpávať?
- starosta obce: skoršie stretnutie by to nevyriešilo, nijaké domové prípojky sa ešte nerealizujú,
podotkol, že pred RD p. Gažu na ulici Hoštáky bude potrubie položené v hĺbke vyše 3 metrov.
- Ing. Horváth: v úvode sa venoval metodickému pokynu (PRÍLOHA č. 1), doručenému občanom, ktorý
obsahoval aj inštrukcie o pripojení na verejnú kanalizáciu v rámci stavby „Čistiareň odpadových vôd
a odkanalizovanie trnavského regiónu“. Stavba sa po dokončení odovzdá závodu Trnava, ktorý ju bude
prevádzkovať.
- kanalizácia nie je určená pre odvádzanie dažďovej vody,
- prípojky budú budované po hranicu nehnuteľnosti, pripojenie by malo byť bez výškového
a smerového zlomu,
- medzi verejným potrubím a domovou prípojkou musí byť revízna šachta (ďalej len „RŠ“), slúžiaca
pre kontrolu a manipuláciu. RŠ môžu byť vstupné (priemer min. 1 meter), príp. RŠ pre strojové
čistenie s priemerom 40 cm. TAVOS poskytol OcÚ výkresy na rôzne typy RŠ, ktoré sú

-

-

-

-

certifikované. Občan by sa podľa umiestnenia a podmienok mal rozhodnúť pre najvhodnejší typ RŠ
a jej konštrukciu. Minimálna vzdialenosť medzi potrubím a RŠ je 1,5 metra.
M. Vravúšek: pri zisťovaní ponuky RŠ dospel k záveru, že zohnať vhodnú šachtu je problém,
p. Drozda: aby občania predišli problémom, aký typ odporúča TAVOS, či si RŠ môžu zhotoviť
svojpomocne?
Ing. Horváth: odporučil iba dodávateľov, ktorí vlastnia platný certifikát, ak sa občan rozhodne pre
šachtu vlastnej konštrukcie, musí použiť vodotesný betón, aby nepresakovala. Neodporúča vlastné
šachty v prípadoch, keď by RŠ mala byť umiestnená pod hladinou spodnej vody. Osobitne upozornil
na šachty, ktoré majú odtok vyššie ako prítok, tie sú nevhodné.
- vysvetlil rozdiel medzi gravitačnou domovou prípojkou, ktorých bude väčšina, a tými prípojkami,
ktoré budú osadené hlbšie ako potrubie. Odkanalizovať niečo, čo je pod terénom, je technicky
a finančne náročnejšie. Odpadová voda bude musieť byť do verejnej kanalizácie prečerpávaná.
Takéto prípady budú riešené individuálne, pretože je potrebné vyhnúť sa prípadom preťaženia
verejnej kanalizácie, kedy existuje hrozba, že splašky uniknú do RD. Podobná možnosť hrozí aj
v prípade upchatia potrubia medzi RŠ a domom. Za najistejšie riešenie odporučil prečerpávanie
odpadovej vody čerpadlom cez domáci systém (upozornil, že aj pri využití spätnej klapky existuje
riziko jej zaseknutia a úniku odpadovej vody do domu).
- ak si občan zakúpil domácu čistiareň odpadových vôd, jej použitie povoľuje orgán štátnej správy
tým poverený. Ak je v obci verejná kanalizácia, využívanie ČOV nemusí povoliť, pretože zákon
hovorí o povinnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.
- priame pripojenie verejnej kanalizácie na žumpu nie je prípustné. Voda zo žumpy sa totiž nedá
považovať za splaškovú. Do verejnej kanalizácie sa odpadová voda musí odvádzať bez zdržania. Ak
uvažujú niektorí občania o prebudovaní žumpy a jej využívaní ako RŠ, upozornil na vysoké náklady.
poslanec V. Bachratý: niektoré RD budú mať s pripojením na kanalizáciu problém bez toho, aby
neuskutočnili podtláčku pod RD. Bude možné osloviť v tejto veci dodávateľa stavby?
- Ing. Horváth: Je to vecou dodávateľa, on osobne by sa podvŕtaniu domu radšej vyhol. Každý občan
bude mať na OcÚ možnosť zistiť hĺbku, do ktorej bude pred jeho RD potrubie uložené. Sú
k dispozícii výkresy s priečnym profilom, kde je hĺbka určená. Podľa toho môžu občania pripojenie
na verejnú kanalizáciu pripravovať.
p. Vyskoč: na Hlavnej ulici (horný koniec) je vysoká hladina spodnej vody, približne 1,2 metra pod
úrovňou, navyše sa RD nachádza pomerne hlboko pod úrovňou terénu. Čo v takýchto prípadoch?
- Ing. Horváth: odporúča konzultáciu s projektantom, ktorý navrhne najvhodnejší spôsob pripojenia.
poslanec O. Bohunický: čo v prípade zavlažovania vodou z vlastnej studne?
p. Režný: za akú dobu bude potrebné sa pripojiť na verejnú kanalizáciu? Ak využíva vodu z vodovodu
aj na polievanie záhrady, a táto voda nie je odvedená ako splašková, akým spôsobom sa určí výška
stočného?
p. Kubovič: dlhoročne mu preteká voda zo studne, čiže ju nijakým spôsobom nezúžitkováva.
p. Pleško: vodu z vodovodu využíva iba v kuchyni, musí v takom prípade požiadať, aby mu
namontovali vodomer na studňu?
p. D. Bohunický: ak studňu využívam na polievanie, platím stočné?
- Ing. Horváth: upozornil, že voda z vodovodu je pitná a nie je určená na polievanie záhrad. Je určená
iba na pitné a hygienické účely. Každá odpadová voda musí byť likvidovaná v súlade zo zákonom.
Pripojiť domácnosť na kanalizáciu je treba ihneď po jej uvedení do prevádzky, inak občan porušuje
zákon (ak nemá iné povolenie na likvidáciu odpadových vôd). TAVOS, a.s. s každým producentom
odpadových vôd (OV) uzatvorí zmluvu, ktorá hovorí aj o množstve odpadovej vody, podľa ktorej sa
určuje výška stočného. TAVOS, a.s. má na určovanie výšky stočného niekoľko alternatív.
Najbežnejší prípad – základná alternatíva – je tá, že množstvo odobratej vody sa rovná množstvu
vypustenej vody. Tento spôsob predstavuje nepriame meranie množstva OV cez vodomer. Existujú
aj meradlá, ktoré merajú množstvo OV, no takéto meranie je vecou producenta OV – občana, a ten si
ho musí zaplatiť. Ak má občan iba studňu a nie je pripojený na vodovod, inštaluje sa vodomer, ktorý
neslúži na určovanie vodného, ale na určovanie stočného. Existuje aj kombinácia – jeden vodomer
na studne a jeden vodomer na vodu z vodovodu.
Ak chce občan preukázať, že vlastnú studňu využíva iba na polievanie, meradlo mu TAVOS
nainštaluje za odbočkou, za takúto vodu sa stočné neplatí.
Ing. Horváth v ďalšej časti prítomných oboznámil s postupom a podmienkami pripojenia na verejnú
kanalizáciu:
1./ povolenie, aby sa domácnosť mohla pripojiť a ohlásenie drobnej stavby na OcÚ ako príslušnému
stavebnému úradu,
2./ na základe písomného súhlasu požiada TAVOS o odsúhlasenie pripojenia (na tlačive TAVOS-u),
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3./ po súhlasnom stanovisku sa uzatvára „Zmluva o odvádzaní odpadových vôd“,
4./ pripojenie je možné vykonať po schválení žiadosti. Občania vlastnia zmluvy o odbere pitnej vody,
pracovníci TAVOS-u predtým uskutočnia kontrolný odpočet meradla, zmluva sa aktualizuje, prípadne sa
uzavrie nová zmluva.
5./ občan, ktorý používa vlastný zdroj – studňu, požiada zároveň o osadenie vodomera aj na vlastný
zdroj. Osadenie hradí občan.
p. Galgóci: bolo by treba zabezpečiť projektanta, ktorý by jednotlivé domy navštívil.
p. Dusík: čo budú robiť tí, ktorí nebudú pripojení na verejnú kanalizáciu, pretože máme lokality, kde
sa kanalizácia nebude budovať.
p. I. Bohunický: je na OcÚ, aby zabezpečil dodávku RŠ pre občanov.
p. Kollár: či je známy harmonogram výstavby a ako sa bude riešiť napojenie domov na kanalizáciu.
- starosta obce: vybudovanie pripojenia je na každom občanovi, obec nemá prostriedky na to, aby
financovala projektantov, obec bude samozrejme občanom nápomocná pri riešení problémových
situácií. RD, ktoré nebudú mať možnosť pripojenia na kanalizáciu, musia OV likvidovať iným
preukázateľným spôsobom. Je vytýčená hlavná trasa na uliciach Podhájska-Hoštáky-Hlavná. Ďalší
postup je vecou dohody TAVOS-u, obce a dodávateľa prác. Ďalšie úseky kanalizácie by mali byť
hradené z prostriedkov kohézneho fondu. Táto forma by mala zabezpečiť dobudovanie kanalizácie
v obci.
- Ing. Horváth: aby nevznikali problémy medzi momentom odpojenia domácnosti zo žumpy
a prepojením na kanalizáciu, občan ohlási presný čas a napojenie sa uskutoční za prítomnosti
pracovníka TAVOS-u.

k b o d u 4:
Ing. Kozáková predniesla záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2006 (PRÍLOHA č. 2). Poslanci nemali
k predloženému dokumentu nijaké pripomienky.
k b o d u 5:
Ing. Mária Vadovičová – hlavná kontrolórka obce – predniesla:
a) stanovisko k záverečnému účtu (PRÍLOHA č. 3): je v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a odporučila OcÚ schváliť ho bez výhrad,
b) správu z kontrolnej činnosti za obdobie január až apríl 2007 (PRÍLOHA č. 4). Kontrola sa zamerala na
vnútorné smernice obce Dolná Krupá a na príjmy a výdavky obce. Informovala o kontrolných
zisteniach, ktoré boli následne odstránené, iné závažné zistenia neboli zistené.
c) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 20072009 a k schválenému rozpočtu obce Dolná Krupá na rok 2007 (PRÍLOHA č. 5).
Uznesenie č. 83/2007
OZ schvaľuje bez výhrad záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2006 a prídel prebytku rozpočtového
hospodárenia v sume Sk 1 268 696,90 do rezervného fondu..
/za 8- proti 0 - zdržal sa 1/
Uznesenie č. 84/2007
OZ berie na vedomie:
a) správu hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za obdobie január až apríl 2007
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 20072009 a k schválenému rozpočtu obce Dolná Krupá na rok 2007
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce vyzval Ing. Kozákovú, aby predniesla návrh na zmenu rozpočtu obce na základe
rozpočtového opatrenia č. 2/2007 (PRÍLOHA č. 6).
Po prečítaní návrhu zaznali nasledovné pripomienky:
- starosta obce: 5 000 Sk na základe požiadavky p. Františka Feketeho na nákup krojov pre detskú
dychovú hudbu,
10 000 Sk na revíziu hromozvodov na budovách v majetku obce,
20 000 Sk na prípadné opravy hromozvodov
15 000 Sk na revíziu plynových zariadení na budovách v majetku obce.
- V. Bachratý: vzhľadom na početnosť a rozsah rokovaní OZ v roku 2007 a s prihliadnutím na to, že
odmena poslancov za účasť na rokovaní OZ sa už niekoľko volebných období nevalorizovala,
navrhoval odmenu zvýšiť. Poslanci sa zhodli na sume 400 Sk za účasť na rokovaní OZ. Paušálna
odmena za výkon poslaneckého mandátu zostáva v rovnakej výške- doplniť do rozpočtového
opatrenia.
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S. Bachratý: navrhol vyčleniť prostriedky na údržbu športovísk v areáli ZŠ s MŠ. Poslanci sa zhodli na
sume 10 000 Sk – doplniť do rozpočtového opatrenia
Mgr. Petráš: navrhol vyčleniť prostriedky na opravu fasády Domu služieb.
starosta obce: podotkol, že rekonštrukcia Domu služieb, ako aj ďalších budov vo vlastníctve obce je
súčasťou projektu, ktorý obec vypracovala a podala na schválenie.

Uznesenie č. 85/2007
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2007 zo dňa 8. júna 2007 s úpravami navrhnutými starostom obce
a poslancami OZ.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce informoval o:
- tom, že v roku 1982 bola obstaraná nádrž na mazut (dĺžka 12 m, priemer 2,5 m), keďže táto sa
dlhodobo nevyužíva, navrhol je odpredať do zberných surovín,
- vnútornej smernici obce pre zabezpečenie zjednodušeného postupu verejného obstarávania
zadávaním zákaziek s nízkou obstarávacou hodnotou (PRÍLOHA č. 8).
- materiáli TAVOS, a. s. „Vkladanie majetku obcí do majetku TAVOS, a. s. Piešťany. Podľa neho na
nastávajúcom valnom zhromaždení, plánovanom na 15. júna t. r. bude zmienený návrh predložený.
Podporuje ho predstavenstvo a. s. aj dozorná rada (PRÍLOHA č. 9).
- zmene pri zmluve o prevádzkovaní pohrebiska. Za osobu spôsobilú na prevádzkovanie pohrebiska
navrhol p. Máriu Kotáskovú.
Uznesenie č. 86/2007
OZ schvaľuje predaj nádrže na mazut – za cenu 20 000 Sk, príjem bude doplnený do rozpočtového
opatrenia.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 87/2007
OZ schvaľuje vnútornú smernicu obce pre zabezpečenie zjednodušeného postupu verejného obstarávania
zadávaním zákaziek s nízkou obstarávacou hodnotou.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 88/2007
OZ prerokovalo materiál TAVOS, a. s. „Vkladanie majetku obcí do majetku TAVOS, a. s. Piešťany a má
záujem o prevod majetku obce Dolná Krupá do majetku TAVOS, a.s..
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 89/2007
OZ odporúča uzatvoriť zmluvu s Máriou Kotáskovou ako osobou odborne spôsobilou na prevádzkovanie
pohrebiska, zároveň zrušuje uznesenie č. 75/2007.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej informoval o:
- liste z okresného súdu v Trnave, v ktorom súd vyslovil spokojnosť s doterajšou prácou p. Márie Kiššovej.
(PRÍLOHA č. 10). Starosta obce preto podal návrh na zvolenie p. Márie Kiššovej za prísediacu na
Okresnom súde v Trnave.
- liste Mgr. Aleny Krátkej – správkyne kaštieľa v Dolnej Krupej, v ktorom vyjadruje poľutovanie nad
vandalizmom, ktorý zaznamenali v areáli kaštieľa a upozornila na možné opatrenia, ktoré bude
prevádzkovateľ kaštieľa nútený prijať. Vyzvala OcÚ na pomoc a spoluprácu (PRÍLOHA č. 11)
- liste z COOP Jednota, s. d. Trnava, v ktorom odpovedá na upozornenie, aby organizácia zabezpečila
úpravu priestranstva pred prevádzkou v našej obci. Oslovená organizácia nemá v súčasnom období na
takéto kroky vyčlenené finančné prostriedky.
- liste z TAVOS, a. s. Piešťany, v ktorom považujú pohľadávku na úhradu nákladov na kanalizačné
potrubie Špačince – Trnava za neoprávnenú (PRÍLOHA č. 12a).
- obce Špačince, ktorá naďalej žiada poukázať na účet 870 tis. Sk (PRÍLOHA č. 12b).
Poslanci konštatovali, že požadovanú sumu obec Dolná Krupá zatiaľ neuhradí.
Uznesenie č. 90/2007
OZ schvaľuje p. Máriu Kiššovú za prísediacu na Okresnom súde v Trnave.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 91/2007
OZ berie na vedomie sťažnosť Mgr. Aleny Krátkej o vandalizme v areáli kaštieľa.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 92/2007
OZ berie na vedomie stanovisko TAVOS, a. s. vo veci pohľadávky obce Špačince a odporúča
starostovi dať urobiť právnu analýzu zmluvy.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce ďalej prečítal
- žiadosť Ľubomíra Kuboviča, bytom Dolná Krupá, Hoštáky 171/7, o výstavbu rodinného domu na
pozemku parc. č. 210 (PRÍLOHA č. 13)
- žiadosť CK LEGIO TOUR, Račianska 43, Bratislava, v zastúpení Terézie Slobodníkovej, o prenájom
nebytových priestorov v dome služieb na účely zriadenia turistického (PRÍLOHA č. 14a) a materského
(PRÍLOHA č. 14b) centra,
- žiadosť Ladislava Krajčoviča, bytom Dolná Krupá, Na Doline 206/26, o zmenu otváracích hodín
prevádzky „Bar Dolina“ (PRÍLOHA č. 15),
- žiadosť Ľudmily Bachratej, bytom Dolná Krupá, Hoštáky 181/27 o súhlas so zriadením predzáhradky
pred rodinným domom (PRÍLOHA č. 16),
- žiadosť JUDr. Martina Kuboviča – advokátska kancelária, M. R. Štefánika 3080/14, Sereď, o poskytnutie
právnych služieb občanom v priestoroch OcÚ (PRÍLOHA č. 17),
- žiadosť Miloša Dusíka, bytom Leopoldov, Gojdičova 476, o vysvetlenie, prečo sa na ulici M. H.
Chotekovej, kde má postavený RD, nepočíta s nijakými investičnými akciami, a jeho žiadosť
o plynovodnú a vodovodnú prípojku (PRÍLOHA č. 18),
- starosta obce: na základe urbanistickej štúdie, vypracovanej v roku 2002, boli náklady na
inžinierske siete na terajšej ulici M. H. Chotekovej vyčíslené na 11 mil. Sk. Pri dnešných cenách
by sa tieto náklady pohybovali na približne na úrovni 14 mil. Sk. Inžinierske siete sa preto
nebudujú z finančných dôvodov. Vysoká finančná náročnosť rovnako neumožňuje obci podobné
investície ani na uliciach Potočná I, II, III, Záhrady a pod. Aj keď sa na tejto ulici nachádza
niekoľko RD, nikto iný prípojky na plyn a vodovod nepožaduje.
- M. Dusík: vodovod je stále v majetku obce, preto navrhuje, aby túto vetvu vodovodu financovala
obec. Okrem toho požaduje spevnenie komunikácie, ktorá doteraz neumožňuje riadny prístup
k novostavbám RD, čo sa kriticky prejavuje hlavne v zimných mesiacoch.
- starosta obce: ako bolo uvedené, dostavba kanalizácie v lokalitách, ktoré nie sú financované zo
schválených projektov, by mala byť zahrnutá do projektov financovaných z kohézneho fondu.
- Ing. Gronský: upozornil, že stavebník musí znášať náklady na prípojky k inžinierskym sieťam, ak
kúpil lacno pozemok bez napojenia na IS,
- Mgr. Hulík: ak v minulom volebnom období prišlo k zníženiu počtu prípojok na kanalizáciu
financovaných v rámci projektu, bolo to z toho dôvodu, že projekty boli finančne podhodnotené
a v priebehu rokov, vzhľadom k nemennej výške financovania z fondu ISPA, sa museli náklady na
výstavbu redukovať aj vypustením niektorých pôvodne uvažovaných častí obce (v prvom rade
tých, kde je postavených najmenej RD).
- žiadosť Martina Korcha, bytom Dolná Krupá, A. Kubinu 429/1, o poskytnutie jednorazového finančného
príspevku (PRÍLOHA č. 19).
Uznesenie č. 93/2007
OZ schvaľuje na základe žiadosti Ľubomíra Kuboviča, bytom Dolná Krupá, Hoštáky 171/7, výstavbu
rodinného domu na pozemku parc. č. 210. OcÚ upozorňuje žiadateľa, že územný plán obce tento pozemok
neurčuje na IBV, preto náklady na pripojenie na inžinierske siete musí budúci stavebník znášať sám.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 94/2007
OZ schvaľuje pridelenie nebytových priestorov CK LEGIO TOUR, Račianska 43, Bratislava, v zastúpení
Terézie Slobodníkovej, a odporúča OcÚ uzatvoriť zmluvu o prenájme podľa platného VZN.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 95/2007
OZ schvaľuje zmenu otváracích hodín prevádzky „Bar Dolina“ v zmysle žiadosti Ladislava Krajčoviča,
bytom Dolná Krupá, Na Doline 206/26.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 96/2007
OZ vo veci žiadosti Ľudmily Bachratej, bytom Dolná Krupá, Hoštáky 181/27:
a) neschvaľuje umiestnenie predzáhradky pred rodinný dom podľa predloženého návrhu,
b) odporúča členom Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku
vykonať obhliadku situácie priamo na mieste.
(za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 97/2007
OZ vo veci žiadosti Miloša Dusíka, bytom Leopoldov, Gojdičova 476, o vysvetlenie prijalo OZ
nasledovné stanovisko:

a) o dostavbu vodovodu a kanalizácie v lokalitách, ktoré nie sú financované zo schválených projektov sa
bude obec uchádzať prostredníctvom TAVOS a.s. v rámci projektov financovaných z kohézneho fondu,
prípadne z mimorozpočtových zdrojov.
b) odporúča OcÚ, aby cestu na Ul. M. H. Chotekovej, ktorá je vo vlastníctve obce, postupne navážal tak,
aby bola priechodná a umožnila prístup k RD.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 98/2007
OZ neschvaľuje projekt právnej poradne na základe žiadosti JUDr. Martina Kuboviča, M.R. Štefánika
3080/14, Sereď.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 99/2007
OZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok vo výške 5000 Sk ako kompenzáciu na úhradu za náklady
spojejé s používaním dýchacieho prístroja pre Martina Korcha, bytom Dolná Krupá, A. Kubinu 429/1
- doplniť do rozpočtového opatrenia.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
starosta obce otvoril diskusiu:
- A. Bohunický: navrhuje osloviť PD Krupá, či neposkytne priestory na zriadenie zberného dvora
v priestoroch vyprázdneného strediska Záhrada.
Poslanci sa zhodli, že návrh v takejto podobe by bol nepriechodný, pozemok je nevysporiadaný a na tento
účel nevhodný. Financovanie a prevádzkovanie zberného dvora je v súčasných podmienkach nereálne.
- poslanci sa informovali na situáciu ohľadom výstavby bytového domu a konkurzu na riaditeľa ZŠsMŠ.
- starosta obce: investor - spol. HRT uzavrela doteraz jednu rezervačnú zmluvu, projekt je pre nich
naďalej aktuálny a ďalších záujemcov budú oslovovať aj formou inzercie v regionálnych
periodikách,
- Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠsMŠ sa uskutoční dňa 14. júna o 17.00 h. V termíne sa
prihlásili traja uchádzači: Mgr. Juraj Galko, Mgr. Mária Valjentová a Mgr. Alena Ištvancová.
Poslankyni Ištvancovej sa dňom podania prihlášky do výberového konania pozastavuje
členstvo v rade školy. RŠ sa na toto obdobie nedopĺňa.
- M. Korchová: navrhuje venovať jeden bod rokovania OZ problematike školstva, ďalej navrhuje pozvať
novozvoleného riaditeľa školy na rokovanie OZ,
- Mgr. Hulík: na detskom ihrisku v areáli ZŠsMŠ nebolo dokončené jeho oplotenie, malo by sa dokončiť,
- Ing. Gronský: orezať konáre stromov na parkovisku pred cintorínom, pretože bránia parkovaniu vozidiel
a vystupovaniu z nich,
- starosta obce: p. Šimanský dňa 16. mája slovne zaútočil na starostu obce a vyhrážal sa jemu
a obecnému zastupiteľstvu. V prípade, ak príde zo strany menovaného k ďalšiemu podobnému
incidentu, podá na neho trestné oznámenie podľa § 324 Trestného zákona.
Uznesenie č. 100/2007
OZ berie na vedomie infomáciu, že dňa 16. mája t.r. na starostu obce a obecné zastupiteľstvo slovne
zaútočil a vyhrážkami napádal občan obce Miroslav Šimanský.. Ak príde zo strany menovaného
k podobnému incidentu, bude naňho podané trestné oznámenie podľa § 324 Trestného zákona.
/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca
starostu predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním za 9- proti 0 - zdržal sa 0 schválili.
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Alena Ištvancová .............................
Mgr. Jaroslav Hulík

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

V Dolnej Krupej 10. júna 2007
spracoval a zapísal Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing.Teofil Mihalovič
starosta obce

