ZÁPISNICA

z 18. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. decembra 2013 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie kúpy pozemku vo vlastníctve Kongregácie Dcér Božskej lásky
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a k návrhu programového
rozpočtu na roky 2014-2016
5. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2014, programového rozpočtu na roky 2014-2016 a VZN na rok 2014
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2014
7. Návrh zápisu do obecnej kroniky
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Klementa Baránka a Mgr. Janu Lehotovú.
Starosta obce navrhol za bod 2 programu zaradiť prerokovanie kúpy pozemku vo vlastníctve Kongregácie
Dcér Božskej lásky, o ktorom sa rokovalo už na predchádzajúcom rokovaní OZ.
Uznesenie č. 91/2013
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 8 - 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 25. októbra 2013.
V zmysle uznesenia č. 89/2013 OcÚ vyhlásil v miestnom rozhlase oznam o zákaze spaľovania odpadu
v záhradách.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič zopakoval svoje stanovisko z októbrového rokovania OZ, že kúpou
predmetného pozemku obec do budúcnosti zabezpečí celistvosť lokality, z ktorej v súčasnosti vlastní približne
jednu tretinu. Táto lokalita slúži ako verejné priestranstvo, ktoré sa v súčasnosti využíva na futbalovú súťaž
Krupanská interliga a počas hodov sú tu umiestnené rôzne atrakcie. Zároveň uviedol, že obec by tým získala
rozsiahly pozemok s výhodnou polohou v centre obce (taký doteraz nevlastní) a zároveň by mohla ľahšie
získať ďalší pozemok susediaci s predmetným pozemkom, ktorý je vo vlastníctve Slovenského pozemkového
fondu, v prípade, že by obec vypracovala projekt, napr. oddychovej zóny. Ďalej oboznámil OZ, že skončila
platnosť nájomnej zmluvy. Odporučil preto pozemok kúpiť.
Následne odovzdal slovo Sr. M. Christiane Števárovej, FDC - provinciálnej predstavenej Kongregácie Dcér
Božskej lásky, ktorá prítomných oboznámila so zámerom ich rehole predať pozemok, ktorý vlastnia
v intraviláne obce D. Krupá. Podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. arch. Radovanom Hečkom, ktorý
predložila, bola cena za m2 stanovená na 20,20 €. Ide o pozemky za kláštorom Jozefínum parc. č. 404/2 vo
výmere 1921 m2 a parc. č. 405/2 vo výmere 230 m2. Predstavená kongregácie ponúkla obci odpredaj pozemku
za polovicu ceny určenej znaleckým posudkom, t.j. 10 € za m2.
(PRÍLOHA č. 1)
- starosta dal možnosť vyjadriť sa jednotlivým poslancom, z ktorých väčšina podporila kúpu.
- Ing. Brestovanský okrem toho poukázal, že cez uvedený pozemok je podľa územného plánu obce vedená
aj spojnica s jednou z lokalít na IBV.
- K. Baránek: ak obec nájde v rozpočte dostatok finančných prostriedkov, s kúpou súhlasí,
- PhDr. Korchová: či kongregácia má aj iného reálneho záujemcu o kúpu a či je predaj taký akútny?
- Sr. M. Christiana: iných kupcov zatiaľ nehľadali, obec oslovili ako prvú z dôvodu dlhoročných dobrých
vzťahov, získané prostriedky budú použité na opravu jedného z ich objektov.
- Mgr. Horváth: cena je vysoká, pripomenul, že ani susedný pozemok nie je vo vlastníctve obce. Obec by sa
preto už teraz mala zaviazať, že podnikne všetky kroky, aby získala do vlastníctva aj susednú parcelu, aby
mohla využívať celú plochu na oddychovú zónu.

- starosta: riešením bude projekt oddychovej zóny, o ktorého realizáciu sa obec bude snažiť aj na základe
dotácií z eurofondov v budúcom programovacom období. Tento projekt bude zahrnutý aj do Plánu
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce. Samotná cena je primeraná vzhľadom na polohu pozemku v
centre obce, stavebné pozemky sa v našej obci predávajú v cene minimálne 30€ za m2.
- Mgr. Petráš: ak stále zostáva jedna 1/3 lokality vo vlastníctve štátu, vyslovil obavy, či sa niekedy podarí
zvyšnú časť pri ceste previesť do vlastníctva obce. Verí, že kúpa sa ukáže ako správna aj v budúcnosti.
Uznesenie č. 92/2013
OZ schvaľuje kúpu pozemkov parc. č. 404/2 vo výmere 1921 m2 a parc. č. 405/2 vo výmere 230 m2 v cene
10 € za m2.
/za 7 - proti 0 - zdržala sa M. Korchová/
k b o d u 4:
Starosta obce vyzval Ing. Vadovičovú – hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce na obdobie rokov 2014-2016.
(PRÍLOHA č. 2)
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením stanoviska a odporučila predložený návrh programového
rozpočtu na r. 2014 schváliť a na roky 2015-2016 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 93/2013
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce na roky
2014-2016.
k b o d u 5:
O návrhu rozpočtu na rok 2014 sa rokovalo už na predošlom rokovaní OZ. V zmysle uznesenia 75/2013
z 25.10.2013 boli do návrhu rozpočtu na rok 2014 zapracované pripomienky poslancov
(PRÍLOHA č. 3)
- PhDr. Korchová: na vybavenie detského ihriska je plánovaných 2000 €, táto suma nemusí byť postačujúca
- starosta: v závislosti od aktuálnej cenovej ponuky sa môže stanovená výška upraviť,
- Ing. Brestovanský: V nasledujúcom období by sa malo uvažovať aj o úprave mosta na Školskej ulici, pri
ktorom by sa z dôvodu bezpečnosti chodcov mala sprístupniť lávka pre peších. Vyžadovalo by si to
dobudovanie chodníka popri múre RD p. Nádaského.
Prečo sa v rozpočte upustilo od rekonštrukcie chodníka na Ul. Dolný Chríb?
- starosta: už pri príprave polohopisu, výškopisu a stavu katastra vyplynulo na Ul. D. Chríb, že vlastnícke
pomery na tejto miestnej komunikácii sú veľmi problematické a pred niekoľkými rodinnými domami obec
vôbec nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých by sa mal chodník vyhotoviť, čiže nemôže začať riadne
stavebné konanie. Ak by sa aj začali pripravovať kúpne zmluvy, resp. zmluvy o dlhodobom prenájme,
prichádzajú do úvahy iba pri pozemkoch vlastnícky vysporiadaných. Z tohto dôvodu musela byť investícia
presunutá na neskoršie obdobie.
Úprava komunikácie v blízkosti mosta na Školskej ulici prichádza do úvahy až vtedy, keď bude rodinný
dom p. Nádaského skolaudovaný a vyžiada si asi väčšiu investíciu. Až na prelome rokov 2013-2014 bude
jasné, aké oblasti Európska únia schváli na ďalšie programové obdobie pre roky 2014-2020. Predpokladá
sa, že prvé výzvy budú zverejnené najskôr v 4. štvrťroku 2014 alebo až 1. štvrťroku 2015.
- K. Baránek: verí, že rozpočet v predloženej podobe je pripravený zodpovedne,
- Mgr. Slabá: čo predstavuje zvýšená položka vo výdajoch na kultúru v roku 2015?
- starosta: v roku 2015 je v obci plánovaný ďalší ročník Dychfestu,
- Mgr. Horváth: urobil sa predbežný rozpočet na osvetlenie ihriska, veľa sa plánuje urobiť sponzorsky,
potrebné práce sa urobia brigádnicky, aby boli náklady čo najnižšie. Od obce by bola potrebná dotácia cca
2000 €. Ak výdaj nebude súčasťou rozpočtu, malo by sa ním rátať pri najbližšom rozpočtovom opatrení
v roku 2014.
- Mgr. Petráš: vyzdvihol navýšené výdaje v položke školstvo, vďaka ktorým budú môcť byť v škole
investované prostriedky aj do vybavenia učební novým nábytkom a vykonané nevyhnutné rekonštrukčné
práce. Ako člen rady školy ocenil rekonštrukciu počítačovej učebne, ktorá bola dňa 13. 12. 2013
odovzdaná do užívania.
Uznesenie č. 94/2013
OZ schvaľuje zapracovanie výdavku 2300 eur na rozšírenie osvetlenia areálu OŠK do rozpočtu na r.2014 a
úpravu výdavku na zakúpenie pozemku (uznesenie 92/2013) o 1510,- eur v r.2014.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 95/2013
a) OZ schvaľuje programový rozpočet obce Dolná Krupá na rok 2014 v štruktúre:
Rozpočet r.2014 v EUR
rozpočet obce-so školstvom
z toho:
bežný
kapitálový
finančné operácie
z toho z min. rokov
z rezervného fondu
úver-splátky

BR
KR
FO

príjmy
1 021 010
0
919 383
0
101 627
0
101 627
0

výdavky
výsl. hosp.
1 021 010
0
0
0
822 960
96 423
198 050
-198 050
0
101 627
0
0
0
101 627
0
0

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
b) OZ berie na vedomie programový rozpočet obce na roky 2015-2016.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
(PRÍLOHA č. 4)

Starosta obce dal hlasovať o návrhoch všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré boli prerokované na
poslednom rokovaní OZ:
(PRÍLOHY č. 5, 6, 7)
Uznesenie č. 96/2013
OZ schvaľuje VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 97/2013
OZ schvaľuje VZN č. 7/2013, ktorým sa mení VZN č.4/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 98/2013
OZ schvaľuje VZN č. 2/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá oboznámila
prítomných s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014.
(PRÍLOHA č. 8)
Uznesenie č. 99/2013
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2014 do
30. 6. 2014.
OZ poveruje podľa plánu kontrolnej činnosti Ing. Máriu Vadovičovú vykonaním následnej finančnej kontroly
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2011 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce udelil slovo obecnému kronikárovi Jurajovi Drozdovi, ktorý predniesol návrh zápisu do kroniky
za roky 2002-2008 v rozsahu 19 strán. Starosta obce a poslanci pripomienkovali iba drobné nepresnosti
a štylistické úpravy.
Starosta navrhol, aby bola kronikárovi obce odsúhlasená odmena. Z návrhov poslancov vyplynula odmena vo
výške 700 € spolu za zápis r.2002-2008.
Uznesenie č. 100/2013
OZ schvaľuje zápis do obecnej kroniky za roky 2002-2008.

/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 101/2013
OZ schvaľuje odmenu kronikárovi obce vo výške 700 € spolu za zápisy r.2002-2008.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby oboznámila prítomných s úpravami rozpočtu obce č. 12, 13 a 14.
Do návrhu rozpočtového opatrenia č.14/2013 treba ešte zapracovať odmenu kronikára 700 eur a odvody cca
128 eur v zmysle uznesenia č.101/2013 a odmenu 180,- za zápis r.2010, ktorá nebola v rozpočte 2013
zahrnutá.
(PRÍLOHY č. 9 A, B, C)

Uznesenie č. 102/2013
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 12/2013 zo dňa 21.11.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 103/2013
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 13/2013 zo dňa 5.12.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 104/2013
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 14/2013 zo dňa 13.12.2013 po
zahrnutí odmeny kronikára. Po rozpočtových opatreniach č. 12, 13 a14/2013 sú príjmy upraveného rozpočtu
na r.2013: 1 034 006 €, z toho bežné 936 871 €, kapitálové 8 041 €, z finančných operácií 89 094 € a výdavky
upraveného rozpočtu 1 034 006 €, z toho bežné 845 424 €, kapitálové 188 582 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- dňa 4.11.2013 bola podaná žiadosť o kolaudáciu projektu Rekonštrukcia MK Horná ulica, kolaudácia sa
uskutočnila 13.12.2013,
- v rámci jesenného upratovania boli v 45. a 46. týždni v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery,
ktoré po naplnení vyviezla firma A.S.A na riadenú skládku. Celkom bolo vyvezených 6 kontajnerov.
- v dňoch 13.-14.11. na voľnom priestranstve v časti Horný Chríb pracovníci obce zlikvidovali divoké
skládky. Ide o súkromné pozemky a v obecnom rozhlase boli občania upozornení, aby na tomto mieste
skládky nevytvárali.
- 18.11. bol v písomnej forme obci doručený Komunitný plán sociálnych služieb obce
Dolná Krupá na roky 2013-2020. Poslancom bol zaslaný v elektronickej forme. Starosta predložil
dokument na prerokovanie a dal o ňom hlasovať.
- v 48. a 49. týždni pracovníci OcÚ vyhotovili plávajúcu podlahu v zasadačke OcÚ,
- v mesiaci november bol vydaný a distribuovaný obecný občasník,
- 27.11. boli vyhotovené rozvody pre inštaláciu kamery na Nám. sv. Vendelína, dňa 3. 12. bola kamera
nainštalovaná,
- 3.-10.12. boli orezané stromy (65 ks), ktoré zakrývali výhľad na cestu,
- 4.12. bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu časti MK Podhájska ul.,
- 5.12. bola vyhotovená Monitorovacia správa k projektu Komplexná rekonštrukcia objektov ZŠsMŠ,
- 8.12. obecný úrad zorganizoval vianočné posedenie s dôchodcami s bohatým kultúrnym programom
a občerstvením.
.
Uznesenie č. 105/2013
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolná Krupá na roky 2013-2020.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej informoval, že:
- obce združené v Malokarpatskom partnerstve pripravujú projekt pre hospodárenie s odpadmi. Výška
spoluúčasti jednotlivých obcí sa v prípade schválenia projektu bude odvíjať od počtu obyvateľov.
- je potrebné schváliť harmonogram sobášnych dní na rok 2014,
(PRÍLOHA č. 10)
- treba poveriť oprávnenú osobu na vykonanie auditu za rok 2013.
Uznesenie č. 106/2013
OZ schvaľuje zmluvu o spolupráci pri príprave a implementácii projektu pre hospodárenie s odpadmi, ktorú
uzavreli obce združené v Malokarpatskom partnerstve.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 107/2013
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov matričného úradu obce Dolná Krupá
v roku 2014.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 108/2013
OZ schvaľuje na vykonanie auditu za rok 2013 Ing. Imricha Csóku.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce ďalej predniesol žiadosti doručené OcÚ:
a) Sidónia Hulíková – SIDIS: požiadala o ukončenie nájmu nebytových priestorov
(PRÍLOHA č. 11)
b) Ing. Miroslav Vadovič a Augustín Vadovič požiadali o stornovanie ich žiadosti o kúpu pozemku parc. č.
3773/10
c) Štefan Domanička: podal podnet na susedu,
(PRÍLOHA č. 12)
d) Ondrej Bohunický: znovu osadenie sochy Panny Márie pod lipami pri škole,
(PRÍLOHA č. 13)

e) žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2014: OŠK 8685 €, Poľovnícke združenie Tri háje 166 €,
Miestny spolok Červeného kríža 50 €, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 50 €, ZO
Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov 150 €.
(PRÍLOHY č. 14 A, B, C, D)
Uznesenie č. 109/2013
OZ berie na vedomie žiadosť o zrušenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov na základe listu
S. Hulíkovej a schvaľuje zámer na prenájom obecnej budovy Trnavská cesta č. 313/1. Priestory s plochou
30 m2 budú ponúknuté ako obchodné pre účely podnikania. Rozhodujúci bude súlad ponuky so záujmami
obce.
Uznesenie č. 110/2013
OZ zrušuje uznesenie č. 85/2013 - zámer predaja obecného pozemku parc. č. 3773/10.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 111/2012
OZ odporúča OcÚ odpovedať Š. Domaničkovi v tom zmysle, že obec na rovnaký podnet od neho už
reagovala listom zo dňa 26. júla 2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 112/2013
OZ berie na vedomie žiadosť Ondreja Bohunického o znovuosadenie sochy Panny Márie a odporúča
Komisii vzdelávania, kultúry, športu a mládeže posúdiť možnosti riešenia uvedenej žiadosti.
Uznesenie č. 113/2012
OZ schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2014: OŠK 8685 €, Poľovnícke združenie Tri háje 166 €,
Miestny spolok Červeného kríža 50 €, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 50 €, ZO
Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov 150 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
- K. Baránek: navrhol premostiť rigol za ihriskom OŠK a nový chodník napojiť na doterajšiu komunikáciu.
Obec by mala už teraz riešiť, kde vyčlení zberné miesto, ktoré by aspoň dočasne nahradilo neexistujúci
zberný dvor, ďalším riešením je objednať drvičku alebo inak riešiť problém s nelegálnymi skládkami.
- starosta obce: zberné miesto musí byť trvalé, celoročné, ktoré by zároveň bolo vo vlastníctve obce, takéto
verejné priestranstvo obec nevlastní. Občania majú dostatok možností ako zneškodňovať odpad legálnym
spôsobom aj pri neexistencii zberného dvora napr. separovaním odpadu, vkladaním komunálneho odpadu
do kontajnerov (110 l), zelený odpad môžu kompostovať, drevnú hmotu môžu spaľovať vo vykurovacích
telesách na tuhé palivo, pri väčšom objeme odpadu môžu si objednať k jeho vývozu veľkoobjemový
kontajner z firmy A.S.A. Trnava resp. môžu dávať tento odpad do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré
obec dvakrát do roka rozmiestňuje na verejné priestranstvá v obci. Väčšina občanov týmto spôsobom
zneškodňuje odpad, iba zopár nezodpovedných jednotlivcov zakladá divoké skládky. V budúcich
obdobiach sa môže uvažovať o napojení chodníka za ihriskom OŠK na doterajšiu komunikáciu
a následnom zaradení investičnej akcie do rozpočtu.
- Mgr. Slabá: zápisy do kroniky by sa mali zverejňovať aj na obecnej webovej stránke, či Karpatská kapela
dokončila CD?
- starosta: zmienené CD-čko by malo byť dokončené v jarných mesiacoch roku 2014,
- S. Lehota: divadelní ochotníci opäť začnú nacvičovať divadelné predstavenie Hľadanie v oblakoch, autor
Ivan Bukovčan. Uvítali by vyčlenenie miestnosti na kulisy v prístavbe kina. V sakristii kostola nejde voda.
- starosta: všetky miestnosti v prístavbe kina sú obsadené, prívod vody do kostola môže byť preverený u PD,
ktoré ho doteraz zabezpečovalo.
- PhDr. Korchová: vyzdvihla posedenie s dôchodcami ako peknú tradíciu, ktorá by sa mala aj naďalej
zachovať, poďakovala všetkým, ktorí sa na vydarenej akcii podieľali. Ocenila súbory, ktoré sa tu
prezentovali, čo je možné aj vďaka tomu, že ich činnosť obec dlhodobo podporuje.
- Mgr. Horváth: od januára začína s prípravou mužstvo dorastencov.
- Mgr. Petráš: spomínané divoké skládky sa objavujú čoraz častejšie, za záhradami a pod. Provizórne zberné
miesto by tento problém od jarných mesiacov mohlo aspoň čiastočne vyriešiť. Dopravné značky v obci sú
na niektorých miestach vychýlené.
Uznesenie č. 114/2013
OZ odporúča obecnému úradu zistiť súčasný stav napojenia kostola na vodovodnú prípojku.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 115/2013
OZ odporúča obecnému úradu, aby v súvislosti s kúpou pozemkov (404/2,405/2) vyvíjal aktivity na
vypracovanie projektu v tejto lokalite tak, aby jeho budúce využitie bolo v prospech obce a jej občanov.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 10:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Klement Baránek ..............................
Mgr. Jana Lehotová ..............................
Dolná Krupá, 21. december 2013
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