ZÁPISNICA

z 24. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2014 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a k návrhu programového
rozpočtu na roky 2015-2017
4. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2015, programového rozpočtu na roky 2015-2017 a VZN na rok 2015
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015
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, za overovateľov určil Mgr. Martinu Slabú a Stanislava Lehotu.
Uznesenie č. 86/2014
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 23. októbra 2014.
- V zmysle uznesenia č. 84/2014 vo veci kritickej dopravnej situácie v okolí školy bola na Dopravný
inšpektorát Policajného zboru v Trnave zaslaná žiadosť o schválenie osadenia dopravnej značky „zákaz
státia“ s časovým vymedzením 7.00-9.00 a 12.00-16.00.
- v zmysle uzn. č. 85/2014 starosta obce oslovil zástupcu Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov,
ktorý uviedol dôvody, pre ktoré im sťahovanie z doterajších priestorov nevyhovuje a osobne ich aj priamo
na zasadnutie OZ došiel vysvetliť.
Uznesenie č. 87/2014
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce vyzval Ing. Vadovičovú – hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, k viacročnému rozpočtu obce na roky 2015-2017 a k
programového rozpočtu obce na roky 2015-2017.
(PRÍLOHA č. 1)
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením stanoviska a odporučila predložený návrh rozpočtu na rok
2015 schváliť a programový rozpočet na roky 2016-2017 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 88/2014
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2015,
k viacročnému rozpočtu obce na roky 2015-2017 a k programového rozpočtu obce na roky 2016-2017
k b o d u 4:
O príprave návrhu rozpočtu na rok 2015 sa rokovalo už na predošlom rokovaní OZ.
V zmysle uznesenia 68/2014 z 23.10.2014 boli do návrhu rozpočtu na rok 2015 zapracované pripomienky.
Rozpočet na rok 2015 v €
rozpočet obce so školstvom
z toho:
bežný
kapitálový
finančné operácie
z toho z min. rokov
z rezervného fondu
úver - splátky

BR
KR
FO

príjmy
940 205
0
940 205
0
0
0
0
0

výdavky
výsl. hosp.
940 205
0
0
0
848 405
91 800
91 800
-91 800
0
0
0
0
0
0
0
0

Uznesenie č. 89/2014
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2015.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 90/2014
OZ berie na vedomie programový rozpočet obce Dolná Krupá na roky 2016-2017.

(PRÍLOHA č. 2)

Starosta obce dal hlasovať o návrhoch všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých príprava bola v programe
rokovania OZ dňa 23.10.2014
(PRÍLOHY č. 3, 4,5)
Uznesenie č. 91/2014
OZ schvaľuje VZN č. 1/2015 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. 92/2014
OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na území obce
Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 93/2014
OZ schvaľuje VZN č. 3/2015, ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní MŠ 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 5:
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 2015.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 94/2014
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2015 do
30. 6. 2015.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce udelil slovo Ing. Kozákovej, ktorá predniesla žiadosti spolkov a združení o dotácie z rozpočtu
obce na rok 2015:
a) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Dolná Krupá, účel uvedený v žiadosti: kvety jubilantom
padlým hrdinom, vstupenky na kultúrne podujatia pre členov ZO, požadovaná suma: 70 €,
b) Slovenský červený kríž – ZO Dolná Krupá, účel uvedený v žiadosti: balíčky pre jubilujúcich, chorých
členov a členov nad 80 rokov, kvety zosnulým členom, vstupenky na kultúrne podujatia pre členov,
požadovaná suma: 70 €,
c) Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – ZO Dolná Krupá, účel uvedený v žiadosti: úhrada
dopravy na východiskové miesta súťažných letov, požadovaná suma: 150 €,
d) Poľovnícke združenie Tri háje Krupá, Dolná Krupá, účel uvedený v žiadosti: nákup krmív a liečiv pre zver,
materiálovo-technické zabezpečenie zberu odpadu v katastri, nákup materiálu na opravu krmelcov a
násypcov pre zver, požadovaná suma: 166 €,
e) Obecný športový klub Dolná Krupá, účel uvedený v žiadosti: úhrady za dopravu autobusmi, úhrada
prostriedkov organizačného a materiálovo-technického zabezpečenia futbalového klubu, úhrady
cestovného šachového oddielu, poplatkov a nákup prostriedkov materiálneho vybavenia šachového
oddielu, požadovaná suma: 8 785 €,
f) Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Krupá, účel uvedený v žiadosti: nákup paliva do hasičskej techniky - PS
12, plávajúce čerpadlo, CAS25, nákup hadíc, pracovné a vychádzkové rovnošaty, štartovné na akciách
DHZ, ceny na akciách DHZ, obnova hasičskej zbrojnice - vykurovanie, umývadlo, nábytok, stoličky,
podlahovina, stavebné úpravy, požadovaná suma: 4 000 €,
g) Občianske združenie KOROMPA, divadelný súbor Marion, účel uvedený v žiadosti: nákup a oprava
potrebných rekvizít a kostýmov, nákup a rozmnožovanie divadelných textov, preprava a propagácia
súboru, vhodné ozvučenie a osvetlenie, požadovaná suma: 1 000 €.
Uznesenie č. 95/2014
OZ schvaľuje dotácie z rozpočtu obce: SZBP- ZO D.Krupá 70 €, Slovenský červený kríž – ZO D.Krupá 70 €,
SZCHPH– ZO D.Krupá 150 €, PZ Tri háje Krupá 166 €, OŠK D.Krupá 8 785 €, DHZ D.Krupá 4 000 €, OZ
KOROMPA 1 000 €.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/

Ing. Kozáková ďalej informovala o zmenách v rozpočte na základe rozpočtového opatrenia č. 15 zo dňa
31.10.2014. Bežné príjmy boli navýšené o 1914 €: o dotáciu zo ŠR na financovanie komunálnych volieb,
navýšené príjmy za užívanie ver. priestranstva a vyhlasovanie MR - predpoklad na základe skutočného
plnenia. Bežné výdavky boli navýšené o 1914 €: doplnené výdavky súvisiace s komunálnymi voľbami a päť
výdavkových položiek na základe skutočnej potreby.
Uznesenie č. 96/2014
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 15/2014 zo dňa 31.10.2014.
príjmy po úprave sú 1 128 390 €, z toho bežné 964 353 €, kapitálové 2 352 €, z finančných operácií 161685 €
(v tom príjem z rezervného fondu 139 782 €) a výdavky po úprave 1 128 390 €, z toho bežné 920 101 €,
kapitálové 208 289 €.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
(PRÍLOHA č. 7)
Starosta predložil na schválenie harmonogram sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce
Dolná Krupá v roku 2015 a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2013/2014.
(PRÍLOHA č. 8)
Starosta obce ďalej prečítal žiadosti:
- obec Horná Krupá žiada o pristúpenie do spoločného obecného úradu,
- MUDr. Milana Bílika o predĺženie zmluvy o nájme priestorov v budove OcÚ na ďalšie tri roky.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 97/2014
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá v roku
2015.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 98/2014
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 99/2014
OZ schvaľuje pristúpenie obce Horná Krupá do spoločného obecného úradu.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 100/2014
OZ schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme priestorov v budove OcÚ na ďalšie tri roky na základe žiadosti
MUDr. M. Bílika.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Poslanci v diskusii poďakovali za spoluprácu v uplynulom volebnom období.
- K. Baránek: informoval o stretnutí dobrovoľných hasičov s ministrom Kaliňákom,
- Mgr. Slabá: vyzdvihla dostatočné zabezpečenie nádob na odpad na cintoríne počas pamiatky zosnulých,
- S. Lehota: pripomenul, že žiadosť ochotníckych divadelníkov o adekvátne priestory nebola stále
uspokojená, pozval na posledné predstavenie dňa 14. decembra.
- starosta: žiadosť o priestor je stále v štádiu riešenia - predbežne sa črtá možnosť presťahovať posilňovňu
na poschodie a jej priestory môže používať divadelný súbor
Uznesenie č. 101/2014
OZ odporúča starostovi obce zabezpečiť v kultúrnom dome miestnosť pre divadelný súbor Marion.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- PhDr. Korchová: poukázala na to, že systém upratovania v kostole podľa čísiel rodinných domov
nevyhovuje všetkým občanom.
- starosta obce: s problémom upratovania kostola sa treba obrátiť na správcu farnosti.
- Mgr. Petráš: poďakoval tým z prítomných, ktorí sa v končiacom volebnom období angažovali v prospech
obce a zapojili sa aj do dobrovoľníckych aktivít. Vyslovil presvedčenie, že aj v budúcom období bude
príležitosť na podobné aktivity.
k b o d u 8:
Starosta obce vyzval Mgr. Petráša, aby prečítal uznesenia prerokované a schválené na rokovaní obecného
zastupiteľstva.
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť, za ich činnosť v obecnom
zastupiteľstve počas končiaceho sa volebného obdobia za všetko, čo pre obec urobili a ukončil rokovanie.

overovatelia: Stanislav Lehota ..............................
Mgr. Martina Slabá ..............................
Dolná Krupá, 16. november 2014

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

