ZÁPISNICA

zo 17. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2013 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
3. štvrťrok 2013
4. Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016
5. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Dolná Krupá
6. Úprava rozpočtu na rok 2013
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
Petráša.
Uznesenie č. 72/2013
OZ schvaľuje program rokovania.

Mgr. Mareka Horvátha a Mgr. Stanislava

/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 2. augusta 2013.
- v zmysle uznesenia č. 71/2013 OcÚ pripravil Návrh VZN č. 6/2013 o mieste a čase zápisu do ZŠsMŠ a
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení. Príspevok je
zvýšený zo 4 na 7 €.
Uznesenie č. 73/2013
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Poslankyňa Mgr. Martina Slabá po omluvení sa odišla z rokovania OZ.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby prítomných
oboznámila so záznamom z kontroly č. 4/2013.
(PRÍLOHA č. 1)
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 3. štvrťrok 2013,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 3. štvrťrok 2013,
c) kontrola sociálneho fondu za 3. štvrťrok 2013.
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením správy so záverom, že neboli zistené žiadne kontrolné
zistenia.
Uznesenie č. 74/2013
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 4/2013.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predložil hlavné zásady v príprave návrhu programového rozpočtu obce
na roky 2014-2016. Návrh dostali poslanci k dispozícii. Očakávané príjmy bežného rozpočtu v roku 2013
boli predbežne navrhnuté v sume 919 008 €, z rezervného fondu 101 627 €, spolu predpokladaný príjem
v roku 2014 činí 1 020 635 €. Rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný teda výdaje na rok 2014 sú
rozpočtované v rovnakej výške. Rovnako sa pristupovalo aj pri návrhu rozpočtu na roky 2015 a 2016.
(PRÍLOHA č. 2)
- Ing. Totka: či je v rozpočte zohľadnená rekonštrukcia chodníka na Ul. Hoštáky,
- starosta: táto investičná akcia je v rozpočte navrhnutá na rok 2015.
- K. Baránek: v programe 4 Služby občanom zvýšiť rozpočet v položke palivo, mazivá, oleje
z plánovaných 70 € minimálne na 100 €,

- Mgr. Petráš: v programe 8 vzdelávanie vypustiť dotáciu pre bežecký klub,
- Ing. Kozáková: dotácia (suma) pre bežecký klub nie je navrhovaná, iba v položke rozpočtu zostal jej
názov.
- PhDr. Korchová: ak si materská škola rozpočtuje náklady, pričom vychádza z vlastných príjmov,
nemalo by sa stávať, že obec plánované náklady zoškrtá. Samospráva v rámci originálnych kompetencií
dostáva peniaze od štátu a ich využitie má byť presne špecifikované. Zároveň sa spýtala, či sa do rozpočtu
zahrnú náklady na revízie v ZŠ s MŠ a následné odstránenie nedostatkov a rekonštrukcia žiackych toaliet.
-starosta: žiadne plánované náklady neboli obcou zoškrtané, čo MŠ oprávnene požadovala bolo jej zo strany
obce vždy zabezpečené. Čo sa týka revízií, riaditeľka ZŠ s MŠ zatiaľ nepredložila odhadovanú sumu
potrebnú na revízie na r.2014. Toalety zrekonštruovalo bývalé vedenie ZŠ z fin. prostriedkov získaných
v rámci dohadovacieho konania na Krajskom školskom úrade, zostalo zrekonštruovať ešte dievčenské
toalety v pavilóne B. Po vysúťažení dobrých cien na investičné akcie, ktoré sú naplánované určite zostanú
finančné prostriedky aj na rekonštrukciu predmetných toaliet.
Starosta obce ďalej odôvodnil investičné akcie, ktoré v rozpočte na rok 2014 predstavujú najvyššie výdavky:
rekonštrukcia miestnej komunikácie Podhájska (55 000,-), rekonštrukcia miestnej komunikácie Krátka
(75 000,-), rekonštrukcie chodníkov (58 000,-).
Kúpa pozemku parc. č. 404/2 za kláštorom (odhadom 20 000,-) z dôvodu, že končí nájomná zmluva
a vlastník (Kongregácia dcér Božskej lásky) uvažuje o predaji tohto pozemku. Vlastník pozemku ponúkol
obci predkupné právo. Vzhľadom k tomu, že pozemok je súčasťou lokality využívanej ako verejné
priestranstvo (interliga, kolotoče, piváreň...), obec by sa ho nemala vzdať a využiť predkupné právo.
V ďalších rokoch by sa mala opraviť strecha kultúrneho strediska (100 000.-) a v prípade schválenia
projektu zberného dvora by spoluúčasť obce predstavovala 15 000,-.
- poslanci navrhli, aby sa o prípadnej kúpe pozemku rokovalo až po vypracovaní znaleckého posudku,
ktorým sa určí cena nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 75/2013
OZ berie na vedomie pripravený návrh programového rozpočtu obce na roky 2014-2016 s tým, aby bol
dopracovaný a do návrhu boli zapracované pripomienky navrhnuté poslancami.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Pracovníčky OcÚ p. Dekanová a Kozáková predniesli pripravovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia
obce VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolná Krupá a návrh VZN č.6/2013 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
(PRÍLOHY č. 3 A, B)
Uznesenie č. 76/2013
a) OZ berie na vedomie prípravu návrhu VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá,
b) OZ schvaľuje návrh VZN č. 6/2013 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (mesačný príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu na jedného žiaka s platnosťou od 1.1.2014
bude 7 €).
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby oboznámila prítomných s úpravami rozpočtu obce č. 9, 10 a 11.
(PRÍLOHY č. 4, 5 a 6)
V rozpočtovom opatrení č. 11 poslanci schválili vypustenie nákupu snehovej frézy.
Uznesenie č. 77/2013
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 9/2013 zo dňa 2.9.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 78/2013
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 10/2013 zo dňa
23.10.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 79/2013
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 11/2013 zo dňa 25.10.2013.
Po rozpočtovom opatrení č.11/2013 sú príjmy upraveného rozpočtu na r.2013: 1 026 736 €, z toho bežné
926 649 €, kapitálové 8 041 €, z finančných operácií 92 046 €, a výdavky upraveného rozpočtu 1 026 736 €,
z toho bežné výdavky 838 154 €, kapitálové 188 582 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k bodu 7
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- 16. 8. bol dokončený informačno-orientačný systém v obci, ktorý má 16 orientačných bodov,
- 17.-18.8. sa uskutočnili dvojdňové oslavy 1. písomnej zmienky o obci. Prítomná bola podpredsedníčka
NR SR R. Zmajkovičová, poslanec NRSR Ivan Uhliarik a ďalší hostia. Podujatia sa konali v kaštieli,
v areáli OŠK a v kultúrnom stredisku. Otvorené boli múzeum a mauzóleum, konali sa výstavy, v nedeľu
bola slávnostná svätá omša s posvätením obecnej štandardy a slávnostný sprievod obcou. Priebeh osláv
bol zaznamenaný na DVD a CD s fotografiami. Tento záznam bol urobený v širšom rozsahu ako bola
pôvodná objednávka a na 1 DVD nevošiel. Starosta dáva na zváženie poslancom, či schvália objednanie
tohto rozšíreného záznamu. Zároveň vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali s prípravami
a organizáciou tejto náročnej akcie.
- bol vypracovaný Program odpadového hospodárstva,
- v elektronickej podobe bol vyhotovený komunitný plán,
- hotová je analytická časť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020, strategická
časť bude obsahovať jednotlivé investičné akcie – bude dokončená až po schválení programovacieho
obdobia na roky 2014-2020 vládou SR.
- 27.8. bolo dokončené oplotenie detského ihriska,
- 27.8. nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie na rekonštrukciu Ul. Krátka,
- 16.10. bola na Spoločný obecný úrad podaná žiadosť o stavebné povolenie na časť MK Podhájska.
- 7.-8.10. si občania mohli prevziať kalendár obce na rok 2014 s historickými motívmi, vydaný pri
príležitosti 1. písomnej zmienky o obci,
- 23.10. bola dokončená rekonštrukcia ul. Horná. Boli vykonané práce navyše v celkovej sume 17600,97 €
bez DPH, obsahuje Dodatok č. 1 k zmluve (osadenie BG žľabu z Krátkej ul., BG žľab pri vjazde na
komunikáciu, rekonštrukcia rigolu a vybudovanie nových vjazdov pred prvými 4 domami v smere od
Hlavnej ulice, výmena podložia pod cestou v časti od Hlavnej ulice atď. )
Starosta obce ďalej informoval, že upozornil rodinu Vitekovú bývajúcu v dolnej časti Hornej ulice na
hroziace riziko zaplavenia ich RD pri prívalových dažďoch v prípade, ak budú trvať na zhotovení mostapríjazdu do svojho domu, ktorý tam doteraz z tohto dôvodu nemali vybudovaný. Rodina napriek
upozorneniam na požiadavke trvala, s odôvodnením, že príjazdy – mosty boli vybudované do všetkých
domov na Hornej ul.
Na Nám. Sv. Vendelína dochádza k poškodovaniu obecného majetku a k množiacim sa prejavom
vandalstva. Z tohto dôvodu navrhol, aby bola lokalita monitorovaná kamerovým systémom.
Starosta obce predložil na rokovanie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013, ktorú obci ako zriaďovateľovi predložila riaditeľka ZŠsMŠ.
Uznesenie č. 80/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania
obecného zastupiteľstva.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 81/2013
a) OZ schvaľuje dobudovanie kamerového systému inštalovaním kamery na Nám. Sv. Vendelína vo výške
3000 €.
b) OZ schvaľuje objednanie rozšíreného záznamu z osláv 900. výročia obce.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 82/2013
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2012/2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej prečítal žiadosti adresované obecnému úradu:
a) Ing. Peter Novák, bytom Nová č.626/16 žiada o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému povoleniu.
(PRÍLOHA č. 7)
b) Ing. Miroslav Vadovič a Augustín Vadovič, bytom Piešťany, N. Teslu 4434/6 a bytom BratislavaPetržalka Wolkrova 1149/3 žiadajú o odkúpenie pozemku parc. č. 3773/10 o výmere 56 m2, ktorá sa
nachádza uprostred ich nehnuteľností a ich predkovia ju užívali od nepamäti, avšak vlastnícky nebola
vysporiadaná.
(PRÍLOHA č. 8)
c) Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom žiada o finančný dar na spestrenie vianočných
sviatkov seniorov.
(PRÍLOHA č. 9)

Uznesenie č. 83/2013

OZ schvaľuje zámenu nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa -obecnej parcely č. 236/2
o výmere 175 m2 a obecnej parcely č. 461/33 vo výmere 26 m2 , ktoré vznikli na základe GP č.26/2013 za
parcelu č.461/4 o výmere 201 m2, ktorá je vo vlastníctve Ivana Heráka bytom Hoštáky č. 195/47, Dolná
Krupá. Zámena sa uskutočňuje na základe žiadosti menovaného.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 84/2013
OZ schvaľuje umiestnenie stavby rodinného domu na parc. č. 444/5 v k. ú. Dolná Krupá na základe žiadosti
Ing. Petra Nováka.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 85/2013
OZ schvaľuje zámer predaja obecného pozemku parc. č. 3773/10 na základe žiadosti Ing. Miroslava
Vadoviča a Augustína Vadoviča na základe osobitného zreteľa v cene 5 € /m2. Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že pozemok nemá pre obec zásadný hospodársky význam, nevyužíva a neužíva tento pozemok,
nachádza sa uprostred nehnuteľnosti menovaných.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 86/2013
OZ schvaľuje finančný dar vo výške 20 € na základe žiadosti Zariadenia pre seniorov, Križovany nad
Dudváhom.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 87/2013
OZ schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020 – analytickú časť.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 88/2013
OZ schvaľuje zverenie hnuteľného majetku do správy: drobná stavba – oplotenie detského ihriska v areáli
ZŠsMŠ v Dolnej Krupej financované z rozpočtu obce, obstarávacia cena 8 856,89 €, odpisy na august
a september 2013 v sume 123,20 €. Dátum zverenia je 28.10.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 89/2013
OZ berie na vedomie Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
- Marek Halán: sťažoval sa na pálenie na záhradách. Ak oheň stúpa do veľkej výšky, stáva sa
nekontrolovateľným, preto má strach o svoj majetok. Polícia postupuje takýto priestupok obci. Obec by
mala urobiť viac v osvete, informovať o kompostovaní. Vyvinul iniciatívu a informoval sa u hasičov,
ktorí môžu 2-3-krát urobiť výjazd do obce a prípadné priestupky budú riešiť.
- K. Baránek: podľa zákona sa v záhradách nesmie páliť vôbec a za porušenie môže byť uložená pokuta do
výšky 99 €.
- starosta obce: odpad sa dá kompostovať, obec má schválené VZN o zneškodňovaní odpadu, ktoré je
dostupné aj na webovej stránke obce. Obec už niekoľkokrát vyhlásila v rozhlase patričné upozornenie.
Nie je problém opätovne toto upozornenie vyhlásiť.
- Mgr. Lehotová: vyjadrila spokojnosť s oslavami, nedostatkom boli toalety v areáli ihriska, ktoré pri
množstve návštevníkov nepostačovali. Tlmočila názor občanov, že na cintoríne by sa mali stromy viac
poorezávať.
- poslanci: stromy sú orezané dosť a v horúcich letných dňoch je ich tieň veľmi prospešný,
- starosta: všetky stromy sú zo spodnej časti orezané do takej výšky ako to bolo dostupné.
- Ing. Brestovanský: vysadiť na novom cintoríne viac ihličnatých stromov, v areáli ihriska je suchý strom,
treba ho vyrezať,
- starosta: výrez tohto stromu sa uskutoční v čase, keď bude zamrznutá pôda, aby nedošlo k poškodeniu
hracej plochy.
- Ing. Totka: nesvieti lampa verejného osvetlenia pri cintoríne
- starosta: lampy nesvietia na 6 miestach , bola zadaná objednávka na ich opravu.
- PhDr. Korchová: kalendárov na rok 2014 sa mohlo vytlačiť viac, navrhla, či by sa rokovania OZ nemohli
konávať aj v iný deň ako piatok,
- starosta: počet kalendárov zatiaľ postačuje, piatok na rokovania OZ je najvhodnejší z toho dôvodu, že sa
rokuje do neskorých večerných hodín a na druhý deň v sobotu je pracovné voľno.
- S. Lehota: či je zbúranie vyhoreného domu ukončené
- starosta: spolumajiteľka tohto domu bola upozornená, že obec trvá na celkovom odstránení poškodeného
domu v súlade so stavebným zákonom.

- Mgr. Horváth: ako sa bude nakladať s odloženými zbytkami náhrobkov na cintoríne? Zopakoval potrebu
vybudovať aspoň provizórny chodník na konci dediny od potoka po rodinné domy z dôvodu bezpečnosti
tam bývajúcich obyvateľov a ich detí.

- starosta: zbytky starých náhrobných kameňov vo väčšine prípadov odstránia zhotovitelia
nových pomníkov. Tie , ktoré tam zostanú odstraňujú zamestnanci obce. Vybudovanie chodníka
v tejto časti obce komplikuje skutočnosť že z pozemku, na ktorom by sa mal chodník vybudovať,
vlastní obec iba určitú čiastku.
Uznesenie č. 90/2013
OZ odporúča OcÚ vyhlásiť v obecnom rozhlase upozornenie o zákaze spaľovať odpad.
/za 8 - 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. Marek Horváth ..............................
Mgr. Stanislav Petráš...........................
Dolná Krupá, 15. november 2013

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

P rezencna

listina

zo zasadania Obecneho zastupitel'stva Dolna Krupa
konaneho dna: 25.10.2013 v zasadacke OcU Dolna Krupa
Zoznam poslancov:
P.c.
1.
2.
3.

7.

8.
9.

Priezvisko a meno:
Baranek Klement
Brestovansky Peter, Ing
Horvath Marek, Mgr
Korchova Monika, PhDr.
Lehota Stanislav
Lehotova Jana, Mgr.
Petras Stanislav, Mgr.
Slaba Martina, Mgr.
Totka Marek, Ing.

Podpj

Hlavny kontrolor:
Ing. Maria Vadovicova
Starosta obce:
Ing. Teofil Mihalovic

Hostia
Meno a priezvisko:

podpis:

