ZÁPISNICA
zo 5. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 18. septembra 2015 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie
II. štvrťrok 2015
4. Schvaľovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015
5. Úprava rozpočtu obce
6. Návrh zápisu do obecnej kroniky
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Stanislava Petráša a Ing. Mareka Totku
Uznesenie č. 82/2015
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 26. júna 2015.
v zmysle uznesenia č. 79/2015 Komisia pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku
na základe žiadosti P. Kekeláka o prešetrenie chovu hospodárskych zvierat pri rodinnom domu J. Hrčku
vykonala dňa 24. augusta kontrolu na mieste, pričom o zisteniach bol urobený záznam.
(PRÍLOHA č. 1)
v zmysle uzn. č. 81/2015 obecný úrad pripravil VZN o mieste a čase zápisu do ZŠsMŠ a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, návrh VZN pod č. 5/2015 je pripravený
na prerokovanie v bode 4.
Uznesenie č. 83/2015
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú, aby oboznámila prítomných so záznamom z kontroly
č. 4/2015.
(PRÍLOHA č. 2)
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 2. štvrťrok 2015,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 2. štvrťrok 2015,
c) kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Dolná Krupá pre OŠK Dolná Krupá, zúčtovanie dotácie za obdobie
1.1.2015-27.3.2015.
Uznesenie č. 84/2015
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 4/2015.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol hlavné zmeny návrhu VZN o mieste a čase zápisu do ZŠsMŠ
a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
Mesačný poplatok za dieťa v materskej škole sa zvyšuje na 15 € (doteraz 12 €) a mesačný poplatok za školský klub
sa zvyšuje na 10 € (doteraz 7 €). VZN nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 85/2015
OZ schvaľuje VZN o mieste a čase zápisu do ZŠsMŠ a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení
č. 15, 16, 17, 18 /2015.
(PRÍLOHY č. 4, 5, 6,7)
- Rozpočtové opatrenie č. 15/2015 z 31.7. 2015 - úprava v rozpočte ZŠ s MŠ- presun medzi položkami,
- Rozpočtové opatrenie č. 16/2015 z 31.7.2015 – úprava v rozpočte obce (povolené prekročenie príjmov aj
výdavkov v sume 1626 eur),
- Rozpočtové opatrenie č.17/2015 z 31.8.2015 – úprava v rozpočte obce (povolené prekročenie príjmov aj
výdavkov v sume 1113 eur).
Uznesenie č. 86/2015
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2015 na základe rozpočtových opatrení č. 15, 16 a 17 /2015.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce predniesol žiadosti organizácií a súborov o dotácie z obecného rozpočtu:
a) DHZ Dolná Krupá na konečné úpravy a vybavenie hasičskej zbrojnice (vodoinštalácia a elektroinštalácia,
oprava podlahy v hasičskej zbrojnici, nákup drobného hmotného majetku - stolov, stoličiek, varnej kanvice,
variča, hrncov, pohárov, šálok...) - 4000 €, t.j. navýšenie pôvodne schválenej dotácie 4000,- € na 8 000,- €,
(PRÍLOHA č. 7A)
b) OŠK poskytnutie dotácie v poradí druhej na rok 2015 na krytie zvýšených výdavkov na dopravu autobusmi
za 8.-12.2015, krytie cestovných náhrad hráčom a trénerom s trvalým pobytom mimo obce a zvýšených
výdavkov na športové potreby - 5000 €, nakoľko pôvodne schválená dotácia bola v plnej výške vyčerpaná
a zúčtovaná a nepokryla všetky výdavky OŠK ,
(PRÍLOHA č. 7B)
c) ústnu žiadosť Mareka Dekana o spoluprácu obce s OŠK pri podujatí behu Krupanská desiatka formou úhrady
časti výdavkov na toto podujatie v sume 500 € (časomiera, ocenenie) z rozpočtu obce,
d) Folklórny súbor Karpatskí valaškári žiada refundáciu nákladov a schválenie motivačného príspevku
umeleckému vedúcemu súboru
(PRÍLOHA č. 7C)
Žiadosti odôvodnili poslanci K. Baránek (DHZ), Mgr. Horváth a Marek Dekan (OŠK)
Starosta informoval, že z rozpočtu obce je potrebné uhradiť náklady na účasť detí ZŠ na športových hrách
2015, poriadaných ZMO JE J. Bohunice v Ružindole v predpokladanej sume 410 €, čo je zapracované v návrhu
rozpočtového opatrenia č.18/2015.
Uznesenie č. 87/2015
OZ schvaľuje navýšenie dotácie Dobrovoľnému hasičskému zboru v Dolnej Krupej o 4000 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 88/2015
OZ schvaľuje dotáciu č. 2 na r. 2015 Obecnému športovému klubu v Dolnej Krupej vo výške 5 000 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 89/2015
OZ schvaľuje uzatvorenie dohody o spolupráci s OŠK D. Krupá pri športovom podujatí „Krupanská desiatka „
a jeho spolufinancovanie obcou v sume 500,- eur.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 90/2015
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 18/2015. Upravený rozpočet bude
obsahovať zvýšenie výdavkov na základe predložených žiadostí a navýšenie výdavkov na 1. časť opravy
kultúrneho strediska. Upravený rozpočet na r. 2015 po opatrení č. 18 je: celkové príjmy 1 055 546 €, z toho
príjmy bežného rozpočtu 1 032 265 €, kapitálového rozpočtu 3 814 € , príjmy z finančných operácií 19 467 €.
Celkové výdavky 1 055 546 €, z toho výdavky bežného rozpočtu 914 702 €, kapitálového rozpočtu 140 844 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 91/2015
OZ odporúča OcÚ uzatvoriť s umeleckým vedúcim súboru Karpatskí valaškári dohodu o vykonaní pracovnej
činnosti od 1. októbra 2015.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 6:
Starosta obce požiadal Mgr. Juraja Drozdu, aby prečítal návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2013.
Po drobných pripomienkach poslancov a doručení textu starostovi, bude text kronikárom prepísaný do obecnej
kroniky.
Uznesenie č. 92/2015
OZ berie na vedomie zápis do obecnej kroniky za rok 2013.
k bodu 7
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- 20. 7. bola zadaná objednávka na zhotovenie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia a zateplenie strechy
a výmena výplní na budove kultúrneho strediska,
- 31.7. boli na miestnych komunikáciách opravené výtlky, prepadnuté časti v miestach nad kanalizačnou stokou,
- v období od 20.7. do 20.8. sa uskutočnila rekonštrukcia detských toaliet v materskej škole (na základe
podmienok stanovených Regionálnym úradom hygieny), práce vykonala firma Stavak, obec majetok obstarala
a protokolom ho zverí do správy ZŠ s MŠ v Dolnej Krupej,
- v dňoch 22. a 23.8. sa uskutočnil 23. ročník slávnosti dychových hudieb Dychfest 2015, akcie sa okrem
hosťujúcich hudieb zúčastnili aj 4 domáce súbory. Podujatie bolo vydarené, aj keď návštevnosť počas dvoch
dní bola nižšia ako v predchádzajúcom období,
- pokračuje sa na príprave projektovej dokumentácie pre investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti
miestnej komunikácie na Podhájskej ulici - 1. etapa v dĺžke asi 650 m,
správa ciest TTSK na základe upozornenia obce odstránila suchý strom a náletovú zeleň pri cestnej komunikácii
Dolná Krupá - Trnava.
Uznesenie č. 93/2015
OZ schvaľuje zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ D. Krupá-Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ
Uznesenie č. 94/2015
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce informoval o žiadostiach doručených OcÚ:
- žiadosť Moniky Sumkovej a Ing. Branislava Michalčíka o odkúpenie obecného pozemku č. 461/38
v katastrálnom území Dolná Krupá o výmere 60 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parc. č.461/11 na
základe GP č.73/2015 z 31.7.2015.
(PRÍLOHA č. 8)
- žiadosť JUDr. Petra Juhása, o zrušenie uznesenia č. 24/2015 zo dňa 27. 2. 2015 z dôvodu, že vlastníkom
verejných vodovodov a kanalizácií nemôže byť podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. na území SR fyzická
osoba ale iba právnická osoba. Na základe uvedeného žiada JUDr. Juhás ako 100%-ný vlastník spoločnosti
Potôčky s.r.o. o súhlas s uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena na parc. č. 4816 na vedenie
kanalizačného výtlaku cez túto parcelu
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 95/2015
OZ schvaľuje v zmysle § 9a, ods. 1, písm. c) a ods. 2 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja pozemku obce – parcela č. 461/38 k. ú. Dolná Krupá priamym predajom.
Parcela č. 461/38 vo výmere 60 m2 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 461/11, k. ú. Dolná Krupá na základe
GP č. 73/2015 zo dňa 31. 7. 2015. Cena pozemku bude určená znalcom podľa osobitného predpisu.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 96/2015
OZ zrušuje uzn. č. 24/2015 zo dňa 27. februára 2015 v zmysle žiadosti JUDr. Petra Juhása.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 97/2015
OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z dôvodu umiestnenia
kanalizačného potrubia - výtlak z ČOV pre stavbu IBV Potôčky Dolná Krupá cez pozemok parc. č. 4816, register
KN vo výmere 14527 m2 - zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Dolná Krupá, IČO 00312 398
v prospech vlastníka vodohospodárskych stavieb na IBV Potôčky, spoločnosť Potôčky, s. r. o., Matuškova 1,
Trnava bezodplatne.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce ďalej oboznámil prítomných s Monitorovacou správou a vyhodnotením plnenia programového
rozpočtu obce Dolná Krupá za 1. polrok 2015 a so zápisnicou z vykonanej revízie knižničného fondu v obecnej
knižnici..
Uznesenie č. 98/2015
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce Dolná Krupá
za 1. polrok 2015
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 99/2015
OZ berie na vedomie zápisnicu z vykonanej revízie knižničného fondu v obecnej knižnici.
.
(PRÍLOHA č. 11)
k bodu8
Starosta obce otvoril diskusiu:
- Mgr. Lehotová: vybavenie kultúrneho strediska, podnosy, obrusy sa trhajú na poškodených doskách stolov,
zvážiť, či sa na oknách domu smútku neosadia žalúzie,
- starosta: stoly sa poškodzujú pri prevozoch, keď sa zapožičiavajú občanom, dosky stolov sa postupne
vymieňajú. Osadenie žalúzií na okná vzhľadom na ich malé rozmery nie je potrebné a vstupné dvere sú
situované tak, že slnko do nich nesvieti.
- Mgr. Anetta: na Podhájskej ulici porušujú vodiči povolenú rýchlosť, či by sa nedali osadiť retardéry,
vyhlasovanie v obecnom rozhlase poslancami schválené o 17. hod sa nie vždy dodržiava,
- starosta: osadenie retardérov má aj negatívnu stránku, spôsobuje hluk, komplikuje zimnú údržbu pri odhŕňaní
snehu, bolo už pred časom prerokované s pracovníkom dopravného inšpektorátu PZ SR, ktorý dal k predmetnej
veci zamietavé stanovisko. O 16.50 hod. sú vyhlasované iba dôležité oznamy (napr.dovolenka lekárov).
- Mgr. Anetta: oznamy by sa nemali selektovať na dôležité oznamy – 26.6.2015 na zasadnutí OZ bolo
odporučené všetky oznamy vyhlasovať o 17.00 hod.,
- K. Baránek: stav hasičskej zbrojnice je po dlhých rokoch potešiteľný, urobilo sa veľa práce, poukázal na
problémy so vstupom motorových vozidiel členov DHZ do zbrojnice v areáli poľnohospodárskeho družstva,
čo vidí ako zásadný problém, ktorý dokonca niektorých členov demotivuje do takej miery, že chcú ukončiť
pôsobenie v DHZ..
- starosta: predseda PD v predmetnej veci argumentuje nutnosťou zabezpečenia bezpečnosti v čase, kedy bola
v areáli zvýšená premávka poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, dokonca boli aj prípady, keď sa
v areáli v sprievode členov DHZ pohybovali malé deti. V tejto otázke je nutné dodržiavať isté pravidlá.
- Mgr. Dekan: pozval prítomnách na 1. ročník cezpoľného behu Krupanská desiatka a načrtol návrh kultúrnych
akcií do ďalšieho obdobia,
- Ing. Totka: webová stránka obce má nevyhovujúcu štruktúru – počet obyvateľov na nej ťažko vyhľadať, ďalej
na verejných priestranstvách sa pohybujú psy bez sprievodu majiteľa,
- starosta: opätovne bude v miestnom rozhlase vyhlásený oznam, aby majitelia zabránili voľnému pohybu psov,
- Mgr. Petráš: webová stránka by mala prejsť celkovou zmenou štruktúry, najmä z dôvodu jej sprehľadnenia,
- starosta: prevádzkovateľ webu ponúkol začiatkom septembra obci kompletnú rekonštrukciu obecnej
internetovej prezentácie. Starosta pozve prevádzkovateľa obecného webu na obecný úrad, aby sa k zmenám
stránky mohli vyjadriť aj poslanci,
- Mgr. Horváth: malo by sa uvažovať nad optickým oddelením vchodov do WC vo vestibule kultúrneho strediska,
pretože terajší stav nie je vyhovujúci,
- starosta: zatiaľ podobnú sťažnosť nezaregistroval, vo vestibule bývajú predajné akcie, nebolo by možno vhodné
jeho plochu zmenšovať. V projekte, ktorý by mal v budúcnosti zahŕňať rekonštrukciu interiéru KS sa môže
riešiť aj táto skutočnosť.
- E. Poláček: sa opätovne sťažoval na prevádzku zariadenia v susednom dome, ako príklad riešenia navrhol
predložiť VZN, ktoré obmedzuje otváracie hodiny v prípade, keď je takáto prevádzka umiestnená v obytnej
zóne,
- starosta prečítal zápisnicu o prešetrení sťažnosti Eliáša Poláčka na prevádzku baru Beethoven, sťažnosť bola
vyhodnotená ako neopodstatnená.
(PRÍLOHA č. 12)
Uznesenie č. 100/2015
OZ odporúča OcÚ, aby vhodnou formou zabezpečil možnosť prezentácie nového dizajnu webovej stránky obce
a to, aby sa poslanci mohli k návrhu včas vyjadriť.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 101/2015
OZ berie na vedomie zápisnicu o prešetrení sťažnosti Eliáša Poláčka.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 102/2015
OZ odporúča OcÚ získať odborné stanovisko, či existuje možnosť, aby obec schválila otváracie hodiny osobitne
pre prevádzku nachádzajúcu sa v radovej zástavbe.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
.
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Stanislav Petráš ..............................
Ing. Marek Totka .............................

Dolná Krupá, 29. september 2015

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

