ZÁPISNICA
z 10. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2007 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1./ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Úprava rozpočtu na rok 2007
4./ Schvaľovanie rozpočtu na roky 2008-2010 a VZN na rok 2008
5./ Odsúhlasenie zápisov do obecnej kroniky
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, za
overovateľov určil Mgr. Jaroslava Hulíka a Vincenta Bachratého.
Uznesenie č. 158/2007
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 23. novembra 2007:
- na základe uznesenia č. 139/2007 starosta OcÚ kontaktoval špecializovanú firmu, ktorá zabezpečuje aj
ochranu a ošetrenie dreveného nábytku. Do rozpočtu obce na budúci rok bola zahrnutá položka 5000
Sk pre obecné múzeum.
- v zmysle uznesenia č. 141/2007 starosta obce prizval na rokovanie obecného zastupiteľstva kronikára
Augustína Bohunického, aby vystúpil so zápismi do obecnej kroniky za predošlé roky,
- v zmysle uznesenia č. 142/2007 boli zapracované do rozpočtu na roky 2008-2010 schválené zmeny,
- v zmysle uznesenia č. 154/2007 obecný úrad oslovil SAD, a.s. Trnava listom, v ktorom tlmočil
sťažnosť občanov na nevyhovujúce cestovanie spojom SAD,
- v zmysle uznesenia č. 157/2007 obecný úrad oslovil mobilných operátorov listom, v ktorom upozornil
na nedostatočné pokrytie signálom v časti obce. Jeden z operátorov odpovedal, s obsahom oboznámi
starosta poslancov v bode 6.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Kozákovú, aby informovala o zmene rozpočtu obce na
základe rozpočtového opatrenia č. 4.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 159/2007
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2007 na základe rozpočtového opatrenia č. 4/2007 zo dňa
14. decembra 2007.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Ing. Kozáková predniesla základné body jednotlivých kapitol rozpočtu obce Dolná Krupá na roky
2008-2010.
(PRÍLOHA č. 2)
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili a zároveň oboznámil poslancov,
že k návrhom VZN na rok 2008 , ktoré boli vo vývesných tabuliach neboli žiadne pripomienky.
- O. Bohunický: pri niektorých položkách by si vedel predstaviť nižšie výdavky, napr. v kapitole
rekreačné a športové služby,
- starosta obce: ani o jednej položke nemožno tvrdiť, že vo výdajoch sa plytvá, naopak vyjadrujú
najnevyhnutnejšie náklady potrebné na riadny chod obce. Predrečníkovi povedal, aby vysvetlil, kde
konkrétne by vedel nájsť úspory.
- V. Bachratý: s rozpočtom súhlasil, podľa aktuálnych potrieb sa v priebehu roka aj tak upraví,
- starosta obce: štvrťročnú úpravu umožňuje aj zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
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Uznesenie č. 160/2007
OZ schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2008 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2009-2010.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Ďalej starosta obce predložil na schválenie Všeobecne záväzné nariadenia obce Dolná Krupá
na rok 2008.
Návrhy boli v nástenných tabuliach obci a občania nemali k návrhom žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 161./2007
OZ schvaľuje
- VZN č.62/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolná Krupá
- VZN č.63/2008 o určení pravidiel času a predaja s úpravou času pohostinských služieb
- VZN č. 64/2008 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá a cenník a prílohu
k VZN Sadzobník cien na rok 2008
- VZN č. 65/2008 Požiarny poriadok obce Dolná Krupá
/za 7-proti 0-zdržal sa 0/
Ostatné VZN v ktorých neboli žiadne zmeny zostávajú v platnosti naďalej.
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič odovzdal slovo Augustínovi Bohunickému – kronikárovi obce,
ktorého vyzval, aby prečítal zápisy do obecnej kroniky za roky 2001, 2002 a 2003.
Po zapracovaní niekoľkých pripomienok, prednesené zápisy ešte skontroluje starosta obce, po čom budú
prepísané do obecnej kroniky.
Zápisy za roky 2004-2006 predloží kronikár obce na rokovanie nasledujúceho obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 162/2007
OZ schvaľuje po zapracovaní pripomienok zápisy do obecnej kroniky za roky 2001, 2002 a 2003.
/7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič:
a) prečítal odpoveď Orange Slovensko, a.s. ohľadom zabezpečenia zlepšenia signálu GSM,
spoločnosť žiadosť eviduje a pokúsi sa podnet zapracovať do plánu realizácie výstavby siete
GSM.
(PRÍLOHA č. 3)
b) predložil harmonogram sobášnych dní na rok 2008 mimo obradnej siene OcÚ. V navrhnutých
termínoch bude OcÚ účtovať poplatok podľa zák. o správnych poplatkoch č. 145/95 v znení
neskorších predpisov pol.18 písm. d) a mimo týchto termínov i poplatok pol .18 písm. c).
(PRÍLOHA č. 4)
c) prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2008-2010
(PRÍLOHA č. 5)
Ing. Kozáková predniesla smernicu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a prostriedkov z fondov EÚ do rozpočtu obce.
(PRÍLOHA č. 6)
J. Dekanová – pracovníčka OcÚ navrhla na odpis nedoplatky, ktoré neboli doteraz uhradené. Ide o celkovú
sumu 4 227 Sk.
(PRÍLOHA č. 7)

Ing. Kozáková predniesla návrh na vyradenie nedokončenej investície kanalizácie obce D. Krupá.
Uznesenie č. 163/2007
OZ berie na vedomie odpoveď Orange Slovensko, a.s. ohľadom zabezpečenia zlepšenia signálu GSM.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 164/2007
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní na rok 2008
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 165/2007
OZ schvaľuje smernicu č. 1/2007 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a prostriedkov z fondov EÚ do rozpočtu obce
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 166/2007
OZ schvaľuje
- odpis nedoplatkov na poplatkoch neuhradených občanmi ku dňu 14. 12. 2007.
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vyradenie nedokončenej investície kanalizácie obce D.Krupá z účtovníctva obce ako investíu,
v ktorej už obec z objektívnych príčin nebude pokračovať ako investor z dôvodu, že investorom je
TAVOS, a.s., Piešťany. Hodnota nedokončenej investície na účte 042 04 – obstaranie DLHM
predstavuje sumu 709 874,- Sk, ktorá sa skladá z výdavkov na projektové práce v r.1999 a 2004
v sume 625 871,- Sk a vkladu do združ. Trnavsko 84 003,- Sk. Projekty prevzal bezplatne
TAVOS, a.s., ktorému slúžili ako podklad pre ďalšiu projektovú činnosť.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 167/2007
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Vadovičovej k návrhu rozpočtu
obce na roky 2008-2010.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej prečítal žiadosť:
a) Róberta Gašparíka, Zelenečská 83, 917 02 Trnava, o schválenie otváracích hodín predajne Mäso –
údeniny a o povolenie reklamnej tabule,
(PRÍLOHA č. 8)
b) Márie Bohunickej, bytom Hlavná 99/108, o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb,
(PRÍLOHA č. 9)
c) Márie Kollárovej, rod. Bohunickej, bytom Trnavská cesta 352/28 o vyjadrenie k zmene využitia
pozemku, parc. č. 4480/2 za účelom bytovej výstavby.
(PRÍLOHA č. 10)
d) TJ o záväzné stanovisko obce k projektu „Viacúčelové ihrisko v priestore areálu TJ“,
(PRÍLOHA č. 11)
Starosta obce informoval, že členovia TJ ho na osobnom stretnutí informovali, že práce v hodnote cca.
0,5 mil. Sk si zabezpečia formou sponzorských aktivít a spoluúčasť obce na celkových nákladoch
projektu takmer 2 mil. Sk by predstavovala 464 260 Sk.
Uznesenie č. 168/2007
OZ schvaľuje na základe žiadosti Róberta Gašparíka, Zelenečská 83, 917 02 Trnava
a) otváracie hodiny predajne Mäso – údeniny,
b) osadenie reklamnej tabule.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 169/2007
OZ berie na vedomie žiadosť Márie Bohunickej o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb. Obec
bude žiadosť viesť v evidencii a v prípade, že sa do termínu 1.8.2008 neprihlási iný záujemca o prenájom
predmetných priestorov, môže byť uzatvorená nájomná zmluva.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 170/2007
OZ schvaľuje na základe žiadosti Márie Kollárovej, rod. Bohunickej zmenu využitia pozemku parc.
č. 4480/2 na požadovaný účel a s tým súvisiacu možnosť zmeny využitia tohto pozemku Územnom pláne
obce Dolná Krupá.
OZ bude podporovať každú aktivitu týkajúcu sa výstavby rodinných domov resp. bytov na území obce a
zároveň upozorňuje vlastníkov pozemku, že obec sa nebude podieľať na financovaní projektu v tejto
lokalite.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 171/2007
OZ schvaľuje podporu projektu viacúčelového ihriska v areáli TJ. Obec sa stáva garantom projektu a pri
jeho schválení vyčlení z rozpočtu obce na rok 2008 finančné prostriedky v celkovej výške 464 260 Sk.
Prostriedky vo výške cca 0,5 mil. Sk si zabezpečí telovýchovná jednota Dolná Krupá formou
sponzorských aktivít.
V prípade úspešného zavŕšenia projektu, bude obec určovať podmienky využívania ihriska, ktoré bude jej
majetkom.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
starosta obce otvoril diskusiu:
- V. Bachratý: pri predajni SD Jednota je po dažďoch blato a nedá sa prejsť na chodník, navrhol
terén na tomto mieste spevniť.
- O.Bohunický: po roku komunálnych volieb by sa malo bilancovať, podľa neho sa urobilo málo
viditeľnej práce v investičnej výstavbe.
starosta obce:
- počas tohto volebného obdobia sa urobilo najviac práce v príprave projektov – rozšírenie cintorína
a výstavba domu smútku. Pod túto stavbu sa ešte v júli tohto roku vykupovali pozemky, ktoré boli
zavkladované na katastri až v septembri 2007. Napriek tomu, je už vydané územné rohodnutie na
uvedenú stavbu. V decembri 2007 bolo vydané stavebné povolenie na chodníky na Hlavnej ulici,
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ktoré musí ešte nadobudnúť právoplatnosť. V januári 2008 bude vydané stavebné povolenie na
zástavkový pruh. Do l.l.2008 bude vyhotovená projektová dokumentácia na rekonštrukciu
miestnej komunikácie na Hornej ulici. Ďalej boli vyhotovené projektové dokumentácie na
modernizáciu hasičskej zbrojnice a aktualizácia projektu na rekonštrukciu ZŠ s MŠ.
Každej investičnej akcii musí predchádzať stavebné konanie podľa stavebného zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov, čo je časovo náročný proces, ktorý sa nedá urýchliť vzhľadom
na lehoty, ktoré sú deklarované v tomto zákone.
Investičné akcie sa môžu realizovať až na základe právoplatných povolení vydaných v súlade
s citovaným zákonom.
Takže s vlastnou realizáciou stavieb, ktoré sú v pláne výstavby obce sa môže začať najskôr
v jarných mesiacoch 2008, kedy budú príslušné povolenia vydané a právoplatné.
Výstavbe chodníkov resp. miestnej komunikácie, okrem neukončeného stavebného konania, bráni
aj výstavba kanalizácie, pretože zemina po výkopoch v hlavnej kanalizačnej ryhe a po výkopoch
na domových prípojkách musí napriek zhutňovaniu najprv usadnúť.
S. Lehota: dychová hudba Dolnokrupanka sa v roku 2008 zúčastní zájazdu do pútnického mesta
Lurdy. V zahraničí bude reprezentovať obec i našu krajinu. Pripomenul, že obec naposledy
podporila DH v roku 2000. Vzhľadom k finančnej náročnosti akcie požiadal o príspevok
z rozpočtu obce vo výške 50 000 Sk. Ďalej upozornil, že na zastávke SAD na Hlavnej ulici –
Horný mlyn sú rozbité okná a na nebezpečnú situáciu pri výjazde automobilov z parkoviska pred
firmou Apimed.
Starosta obce, Mgr. Ištvancová, Mgr. Petráš: podporili požiadavku dychovej hudby, odporučili, ak
v prípade, že všetci poslanci súhlasia s podporou, navrhli sumu, ktorou obec akciu podporí.
Priemerná suma bola 45 000 Sk.
Mgr. Petráš: informoval prítomných, že Slovenský rozhlas – rádio Regina dňa 16.12.2007 o 13.05
h odvysiela reláciu o obci, pozval poslancov na vianočný koncert v kaštieli a zaujímal sa prečo
napriek tomu, že bolo inštalované slávnostné osvetlenie na Námestí L. van Beethovena, nie je
spustené. Požiadal, aby sa tak v čo najkratšej dobe stalo.

Uznesenie č. 172/2007
OZ odporúča OcÚ riešiť nevyhovujúcu situáciu pri predajni SD Jednota

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 173/2007
OZ schvaľuje finančnú podporu na dopravu členov DH Dolnokrupanka vo výške 45 000 Sk.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 174/2007
OZ odporúča členom Komisie pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku
vykonať obhliadku parkoviska pred firmou Apimed a navrhnúť riešenie nebezpečného výjazdu na štátnu
cestu na tomto mieste.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 175/2007
OZ odporúča OcÚ uviesť do prevádzky slávnostné osvetlenie námestia ako verejného priestranstva.
/za 7 - 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 7- proti 0 - zdržal sa 0 schválili.
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Jaroslav Hulík
Vincent Bachratý

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

Dolná Krupá, 17. decembra 2007
spracoval a zapísal Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu
Ing. Teofil Mihalovič

starosta obce
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