ZÁPISNICA
z 9. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 23. novembra 2007 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1./ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Príprava rozpočtu na roky 2008-2010
4./ Návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce Dolná Krupá
5./ Rôzne
6./ Diskusia
7./ Návrh na uznesenie
8./ 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, za
overovateľov určil Moniku Korchovú a Ing. Vladimíra Gronského.
Uznesenie č. 138/2007
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 28. septembra 2007:
- na základe uznesenia č. 118/2007 obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce (budova bývalej MŠ). O výsledku bude informovať starosta obce v bode rôzne,
- v zmysle uznesení č. 123 až 131 boli zaslané písomné odpovede na žiadosti a sťažnosti občanov,
- v zmysle uznesenia č. 132/2007 starosta obce zisťoval počty detí v školskom klube: celkový počet detí je
34, z nich štyri zostávajú do 16.30 h,
- vo veci stravovania dôchodcov v školskej jedálni (uzn. č. 133/2007) sa podľa metodického pokynu
Ministerstva školstva SR môžu stravovať (bez toho, aby sa vyžadovalo živnostenské oprávnenie na
podnikateľskú činnosť) iba bývalí zamestnanci školy,
- v zmysle uznesenia č. 135/2007 bola vytýčená stavba starých kabín TJ a 2. októbra t. r. bol geometrický
plán spolu so žiadosťou o zakreslenie do katastrálnej mapy a zapísanie do listu vlastníctva zaslaný na
katastrálny úrad,
- v zmysle uznesenia č. 136/2007 obecný úrad formou opakovaného oznámenia v obecnom rozhlase
upozornil občanov, aby vytyčovanie základových pásov pod obrubníky na miestnom cintoríne
konzultovali na obecnom úrade.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval prítomných, že predložený návrh rozpočtu na roky 20082010, s ktorým mali poslanci možnosť s predstihom sa oboznámiť (PRÍLOHA č. 1), je iba pracovnou
verziou na pripomienkovanie. K samotnému schvaľovaniu rozpočtu sa pristúpi až na decembrovom
rokovaní OZ. Starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje návrhy.
- S. Bachratý: kap. 08.1.0. Rekreačné a športové služby: či v časti Odmeny na základe Dohôd
o vykonaní práce je zahrnutý aj plat hospodára?
- starosta obce: uvedená suma počíta aj s nákladmi na plat hospodára TJ,
- Mgr. Petráš: v rozpočte by mala byť zahrnutá aj suma na ošetrenie exponátov a zariadenia v miestnom
múzeu, ktoré sú v značnej miere napadnuté červotočom. V časti 642 01 bežné transfery občianskym
združeniam a nadáciám navrhol zvýšiť príspevok bežeckému klubu o 5000 Sk. Svoj návrh odôvodnil
zvýšenými nákladmi na finančné odmeny pre pretekárov a snahou, aby bežecké preteky Krupská
dvadsiatka zostali konkurencieschopné aj v nasledujúcich rokoch.
- starosta obce: upozornil poslancov, že úpravy rozpočtu budú nevyhnutné aj vtedy, keď obci prípadne
schvália niektorý z pripravovaných projektov, pri ktorých sa bude vyžadovať spolufinancovanie
obcou. Rovnako je potrebné rátať aj s prostriedkami vynaloženými za zhotovenie samotných projektov
i žiadostí, ktoré budú predkladané pri jednotlivých výzvach.
Starosta obce ďalej navrhol poslancom, či vzhľadom k nedodaniu zápisov do obecnej kroniky za
ostatných šesť rokov, nemajú uvažovať o znížení odmeny kronikárovi (kap. 08.2.0.6. Ostatné kultúrne
služby).
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Uznesenie č. 139/2007
OZ odporúča OcÚ osloviť vo veci ošetrenia exponátov v obecnom múzeu špecializované firmy
a zabezpečiť ochranu pred ďalším poškodzovaním zbierok a zariadenia múzea. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 140/2007
OZ schvaľuje zvýšenie dotácie bežeckému klubu o 5000 Sk v časti 642 01 bežné transfery občianskym
združeniam a nadáciám.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 141/2007
OZ odporúča OcÚ osloviť kronikára obce, aby do decembrového rokovania OZ predložil zápisy do
obecnej kroniky za roky 2001-2006.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 142/2007
OZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu obce Dolná Krupá na roky 2008-2010 a odporúča OcÚ
zapracovať do návrhu schválené zmeny.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Starosta obce predložil na rokovanie návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Dolná Krupá na rok
2008 a vyzval poslancov, aby predniesli pozmeňovacie návrhy.
- V. Bachratý: navrhol na základe požiadaviek občanov zmenu otváracích hodín prevádzok vo VZN
o určení pravidiel času a predaja v obchode a času prevádzky služieb, do maximálne do 23.00 h.
Poslanci sa po diskusii k tomuto bodu zhodli na sezónnej prevádzkovej dobe.
Uznesenie č. 143/2007
OZ schvaľuje VZN o určení pravidiel času a predaja s úpravou času pohostinských služieb do 23.00 h
vrátane piatku a soboty. V letnej sezóne od 1. mája do 30. septembra sú otváracie hodiny (PIA, SO) do
24.00 h. OZ zrušuje tým uznesenie č. 52/2007.
/za 7 - proti 1 - zdržal sa 1/
Vo VZN č. 56 z roku 2006 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá bolo navrhnuté zvýšiť
poplatok za prenájom veľkoobjemového kontajnera na 1000 Sk.
Vo VZN č. 61 z roku 2007 navrhol starosta obce Mgr.Jozefa Čegiňa za nového preventivára požiarnej
ochrany. Rozhodol sa tak na základe zápisnice z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred požiarmi, podľa ktorej je treba odstrániť 5 nedostatkov v oblasti
protipožiarnej ochrany do konca tohto roku. Zároveň boli schválené kontrolné skupiny obce na
vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, ktoré sú uvedené v požiarnom poriadku obce.
Uznesenie č. 144/2007
OZ schvaľuje návrh o VZN o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá . V sadzobníku cien
v bode 11 upraviť poplatok – prenájom kontajnera na 1000 Sk.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 1/
Uznesenie č. 145/2007
OZ schvaľuje návrh VZN - Požiarny poriadok s úpravou preventivára požiarnej ochrany Mgr. Jozefa
Čegiňa a kontrolné skupiny obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, ktoré sú uvedené
v požiarnom poriadku obce.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Ing. Mária Vadovičová – hlavná kontrolórka obce – predniesla správu:
a/ ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Dolná Krupá za 3. štvrťrok 2007,
b/ ku kontrole pokladne obce za 3. štvrťrok 2007.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 146/2007
OZ schvaľuje bez výhrad správu hlavnej kontrolórky obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce Dolná Krupá a kontrole pokladne obce za 3. štvrťrok 2007.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič:
a) vyhodnotil 3. kolo verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
(budova bývalej MŠ). Oficiálne sa neprihlásil žiaden záujemca. Zástupca predošlého záujemcu Nadácie Jozefa Murgaša ústne informoval starostu obce, že záujem nadácie je podmienený najmä
podporou ich projektu z fondov EÚ, čo v súčasnej dobe nevedia garantovať. Starosta obce
odporučil s vyhlásením novej súťaže vyčkať.
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b) predniesol návrh riaditeľa ZŠsMŠ na vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancom materskej
školy, jedálne a školského klubu v mesiaci november 2007 v rámci originálnych kompetencií
obce ( Príloha 3A).
Z tohto návrhu vyplýva navýšenie finančných prostriedkov na vyplatenie odmien a odvodov z odmien
v celkovej sume 45.000,- Sk, o ktoré treba navýšiť rozpočet na rok 2007 pre originálne kompetencie.
Z dôvodu zvýšených záloh za energie /plyn/ bude potrebné navýšiť rozpočet na rok 2007 pre
originálne kompetencie o ďalších 50.000,- Sk
Uznesenie č. 147/2007
OZ schvaľuje:
a) navýšenie rozpočtu na vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancom materskej školy, jedálne
a školského klubu v mesiaci november 2007 v celkovej výške 45 000 Sk v rámci originálnych kompetencií
obce.
b) navýšenie bežných výdavkov ZŠsMŠ v rámci originálnych kompetencií (elektrina, telefón, plyn) na
mesiace november a december 2007 o 50 000 Sk.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 1/
Starosta obce ďalej prečítal:
c) návrh smernice č. 2/2007 o hospodárení prevádzky služobných motorových vozidiel OcÚ v Dolnej
Krupej,
(PRÍLOHA č. 4)
d) zloženie inventarizačnej komisie (predseda: Mgr. Stanislav Petráš, členovia: Jarmila Dekanová,
Jozef Hrebíček, Helena Cviková, Ing. Katarína Kozáková, Anna Horváthová, Klement Baránek,

e) audit účtovnej závierky obce Dolná Krupá k 31. 12. 2006 vypracovaný Ing. Julianou
Farkasovou,
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 148/2007
OZ schvaľuje smernicu č. 2/2007 o hospodárení prevádzky služobných motorových vozidiel OcÚ.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 149/2007
OZ schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie :.
Jarmila Dekanová, Jozef Hrebíček, Helena Cviková, Ing. Katarína Kozáková, Anna Horváthová,
Klement Baránek.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 150/2007
OZ berie na vedomie audit účtovnej závierky obce Dolná Krupá k 31. 12. 2006 zmeny.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej prečítal:
f) žiadosť firmy BORO – Roman Bohunický, Dolná Krupá 619 o vydanie stanoviska pre stavebné
povolenie stavby „Výroba plastových okien a služobné byty“.
(PRÍLOHA č. 6)
g) žiadosť Poľovníckeho združenia „Tri háje“ o poskytnutie príspevku 1000 Sk. (PRÍLOHA č. 7)
h) žiadosť o Mgr. Mareka Horvátha, Bučianska ul. Trnava o rozšírenie pouličného osvetlenia o jeden
svetelný bod na Parkovej ul. 740/5.
(PRÍLOHA č. 8)
i) žiadosť občanov o nápravu v cestovaní autobusom SAD s odchodom o 14.40 h z Trnavy.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 151/2007
OZ schvaľuje žiadosť firmy BORO – Roman Bohunický, Dolná Krupá 619 o vydanie stanoviska pre
stavebné povolenie stavby „Výroba plastových okien a služobné byty“. V územnom pláne obce Dolná
Krupá sú pozemky v tejto lokalite schválené na účel priemyselnej výroby a služieb, takémuto využitiu
zodpovedá aj predmetná žiadosť.
/za 8 - proti 1 zdržal sa 0/
Uznesenie č. 152/2007
OZ schvaľuje zapracovať do rozpočtu na r.2008 dotáciu Poľovníckemu združenia „Tri háje“ vo výške
1000 Sk.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
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Uznesenie č. 153/2007
OZ schvaľuje rozšírenie pouličného osvetlenia na parkovej ulici na základe žiadosti Mgr. Mareka
Horvátha, Bučianska ul. Trnava o jeden svetelný bod, pričom žiadateľ sa bude podieľať na investícii
sumou 5000 Sk.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 154/2007
OZ odporúča OcÚ písomne osloviť SAD Trnava a na základe sťažnosti občanov požadovať nápravu
nevyhovujúcej úrovne cestovania spojom SAD Trnava – Dolná Krupá s odchodom o 14.40 h.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce na záver informoval o:
- návrhu OcU ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ, aby vzhľadom k prehľadnejšiemu účtovaniu vlastné
príjmy v rámci originálnych a prenesených kompetencií boli odvádzané zriaďovateľovi
v termínoch do 5.3. , 5.5. , 5.7. , 5.11. , 30.11. Pred uvoľnením čerpania týchto prostriedkov ZŠ
s MŠ zašle zriaďovateľovi písomnú žiadosť, ktorá bude obsahovať špecifikáciu položiek,
respektíve účel použitia.
- o príprave žiadosti na projekt viacúčelového ihriska v areáli TJ. Dotácia na tento účel by mala
predstavovať asi 1 mil. Sk. Spoluúčasť obce by mala byť asi 50 %. Funkcionári TJ ho informovali,
že približne 350 000 Sk si zabezpečia zo sponzorských príspevkov. Pri prípadnom schválení
projektu by o túto čiastku bola nižšia požiadavka na obecný rozpočet,
- zámere vypracovať projekt na modernizáciu budovy bývalého kina,
- pripravovanom predvianočnom posedení pre dôchodcov, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra so
začiatkom o 15.00 h v kultúrnom stredisku. Všetkých prítomných na akciu srdečne pozval.
Uznesenie č. 155/2007

OZ schvaľuje návrh starostu týkajúci sa odvádzania vlastných príjmov ZŠ s MŠ zriaďovateľovi
a ich následného čerpania.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
starosta obce otvoril diskusiu:
- O. Bohunický: navrhol osloviť mobilných operátorov, aby riešili nevyhovujúce pokrytie signálom
v niektorých častiach obce.
- Mgr. Hulík: riaditeľ školy sa pýta, prečo obec napriek prostriedkom vyčleneným v rozpočte
doteraz nezaplatila základnej škole faktúru za kosenie trávy na športoviskách a areáli školy.
starosta obce: obec zaplatila inú faktúru s vyššou sumou, za opravu strechy na školskej budove , túto
čiastku obecný úrad škole neúčtoval, pretože považoval predmetnú úhradu za kompenzáciu požadovanej
platby za kosenie trávy.
Uznesenie č. 156/2007

OZ schvaľuje zámer dať vypracovať projekt modernizácie kina s prístavbou.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 157/2007
OZ odporúča OcÚ písomne osloviť mobilných operátorov, aby riešili nevyhovujúce pokrytie signálom
v niektorých častiach obce.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
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 8:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Monika Korchová

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

Ing. Vladimír Gronský ...............................
Dolná Krupá, 26. novembra 2007
spracoval a zapísal Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing.Teofil Mihalovič
starosta obce
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