ZÁPISNICA
z 11. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá, ktoré
sa uskutočnilo dňa 19. mája 2020 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie návrhu programu zasadnutia (prípadnej zmeny návrhu programu)
4.
Správa hlavného kontrolóra č. 2/2020
5.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
6.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj
7.
Ekonomické dopady „korona krízy“ na rozpočet a hospodárenie obce
8.
Majetkové záležitosti
9.
Rôzne a Diskusia
10.
Návrh uznesenia
11.
Záver
prítomní: podľa prezenčnej listiny
b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Mgr. Marek Dekan - privítal poslancov a ďalších prítomných.
k b o d u 2:
Starosta obce za zapisovateľa určil Ing. Michala Žáka a za overovateľov určil Mgr. Juraja Drozdu a Mgr.
Stanislava Petráša.
k b o d u 3:
Starosta obce prečítal program zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 115
OZ Dolná Krupá schvaľuje program riadneho rokovania OZ.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá prítomných oboznámila so
Správou hlavného kontrolóra č. 2/2020.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 116
OZ Dolná Krupá berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá č. 2/2020.
k b o d u 5:
Starosta obce informoval o finančnom balíku, ktorý bol vyčlenený na boj s korona vírusom vo výške 2000
EUR.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 117
OZ Dolná Krupá berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2020.
k b o d u 6:
Starosta informoval, že dodatok k VZN č. 1/2020 musí byť doplnený z dôvodu rozdelenia dane za komunálny
odpad podľa trvalého pobytu. Keď v minulosti OZ VZN schvaľovalo, bolo to aj po konzultáciách v poriadku.
Avšak medzičasom v jednej obci toto VZN napadla Generálna prokuratúra a dala nariadenie, že toto rozdelenie
daní na základe pobytu je v rozpore so zákonom.
(PRÍLOHA č.3)
Uznesenie č. 118
OZ Dolná Krupá schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj. /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 7:
Starosta informoval, že dopady „korona krízy“ nebudú pravdepodobne až také negatívne ako sa predpokladalo
na začiatku. Podľa posledných čísiel by mala obec prísť na podielových daniach o približne 53 000 – 54 000
EUR, čo je približne 6 – 7%. Presnejšie čísla budeme vedieť až v budúcnosti.
k b o d u 8:
Starosta dal k nahliadnutiu vypracovaný projekt na rozšírenie Materskej školy. Rozpočet na realizáciu tohto
projektu je cca 664 000 EUR.
Starosta: OZ by malo zvážiť aj kúpu družstevného domu, kde by sa mohla zriadiť MŠ tiež. Rovnako je možnosť
dočasne (2-3 roky) zriadiť triedu v priestoroch ZŠ, na stálo to však hygiena nepovolí. Navrhujem začať
rokovania k cene družstevného domu, aby sme mali na stole 2 možnosti, ktoré vieme aj finančne porovnať.
Predseda družstva má tiež záujem o výmenu pozemkov, ktoré vlastní obec pod areálom družstva a na poľných
cestách. Na výmenu by obec dostala parcely ako napr. Nám. Sv. Vendelína, tzv. „Stoček“, cesta na Horný
Chríb, časť komunikácie smerom na „Okopanú“, kde by sa potom vedelo spraviť potrebné odvodnenie.
Výmena by bola v pomere približne 1:1,6 v prospech obce. Parcely, ktoré žiada družstvo sú pre obec
nevyužiteľné.
Mihalovič: Obec dala za vytvorenie projektu približne 14 000 EUR. Ak by obec kupovala ešte budovu za
ďalších približne 400 000 EUR, musela by do jej prerábky vložiť ešte ďalších približne 100 000 EUR. Cena by
bola teda okolo 500 000 EUR, ktoré by nebolo možné bez úveru zaplatiť. S výstavbou novej škôlky sa môžeme
pokúsiť o získanie dotácie.
Starosta: Spolufinancovanie pri takýchto výzvach bude podľa nášho projektu približne 250 000 EUR.
A. Myjavcová: Dá sa žiadať aj na rekonštrukciu budovy, avšak budova musí byť v majetku obce. Obec už jednu
budovu kúpila a doteraz s ňou nič nespravilo. Obec musí hospodárne, efektívne, účelne, účinne nakladať s
majetkom. Čo sa týka úveru, asi ho bude aj tak treba zobrať na spolufinancovanie prípadne schválenej žiadosti
o rozšírenie škôlky.
Starosta: Áno, ale budova družstva má viacero využití. Budova, ktorú obec zakúpila, je vo vlastníctve pol roka.
V súčasnosti v tejto budove treba začať s vykurovaním a výmenou okien. Momentálne sú úverové podmienky
pre obce nastavené veľmi výhodne.
Mihalovič: Obstarávacia cena rozširovania MŠ môže byť nižšia po verejnom obstarávaní ako je cena uvádzaná
v projekte. Budova starej pošty by mala mať vypracovaný projekt na kompletnú obnovu, nielen riešiť problém
vykurovania a okien.
Horváth: Projekt rozšírenia MŠ, ktorý by ubral zastavanú časť pergoly mi nie je moc sympatický. Družstevná
budova nám poskytuje aj iné možnosti využitia. Ani jeden z týchto projektov nebude okamžite realizovateľný
a dočasné riešenie zriadenia triedy v ZŠ nám dá čas si to lepšie rozmyslieť. Nie som ešte rozhodnutý, ku ktorej
alternatíve som naklonený.
Drozda: Súhlasím s názorom Andrey. Podľa mňa by mala zvážiť kúpu ďalšej budovy a nemala by skupovať
skoro všetky budovy, ktoré sa ponúknu. Čo sa týka konkrétne budovy PD, je dobré, aby nateraz starosta o nej
rokoval s vedením PD. Za rokovania v každom prípade som. Čo sa týka MŠ, nepovažujem za vhodné, aby bola
pri družstve mimo súčasného areálu ZŠ s MŠ. Zatiaľ by som do tejto alternatívy nešiel. Čo sa týka alternatívy
na pergole, súhlasím s Marekom Horváthom, priestranstvo by sa malo zachovať. Rozširovanie MŠ navrhujem,
pokiaľ je to možné, mimo pergoly.
Starosta: Okrem pergoly vhodné miesto v súčasnom areály ZŠ s MŠ nie je. Rovnako je predložený projekt
situovaný na pergole. Ak by bolo rozšírenie MŠ umiestnené inam, náklady na túto aktivitu by neúmerne stúpli.
Petráš: Úspešnosť dotácii za posledné roky nie je príliš vysoká. Ak má družstvo zámer vymeniť pozemky pod
ich areálom s obcou, treba to zohľadniť pri jednaní o cene družstevnej budovy. Obecnému úradu sa v rokoch
2019-2020 naskytla možnosť kúpiť nejaké budovy, ja si myslím, že ďalších 20 rokov taká možnosť nebude a
treba to riešiť teraz. Rovnako sa v minulosti žiadne budovy nekupovali, lebo neboli žiadne na predaj. Kúpa
budovy starej pošty bola dobrá voľba a ak by boli výhodné podmienky, obec by mala zvážiť aj kúpu budovy
družstevného domu. Daná budova má veľkú parcelu, je v dobrej kondícii. To, že družstvo je v centre obce
nezmeníme. Realizovať projekt rozšírenia MŠ z vlastných zdrojov neprichádza do úvahy.
Mihalovič: Celá MŠ by mala byť komplet v jednom areáli ZŠ s MŠ.
Korchová: Najjednoduchšie by bolo keby je rozšírenie realizované v areály ZŠ s MŠ napr. k z hľadiska
stravovania. Z alokovaného pracoviska, ktoré by bolo v družstevnom dome by vyplývali ďalšie nielen
personálne povinnosti pre zriaďovateľa. Avšak keď sa MŠ presťahovala z centra dediny, tak sme si zvykli.
Mihalovič: V areáli školy by to bolo lacnejšie aj praktickejšie. Kamióny, kombajny, traktory chodia cez túto
ulicu denne.
Starosta: Doprava na školskej ulici tiež nie je ideálna.

Petráš: Ak budeme niekoľkonásobne neúspešný žiadateľ na rozšírenie MŠ podľa projektu, potom kde budeme
hľadať státisíce eur?
Anetta: Navrhujem rokovania otvoriť, ale zatiaľ to nepovažujem za vhodné riešenie, kde by mala byť v
budúcnosti škôlka, treba reagovať najskôr na výzvu, ktorá bude zverejnená a pokúsiť sa realizovať projekt v
areáli ZŠ a MŠ. Netreba zaťažovať obec úverom a kupovať nateraz ďalšiu budovu.
Starosta: Dnes mi bola doručená výzva na zníženie rizika povodní v dôsledkoch zmien klímy, čo je výzva, ktorá
by sa dala využiť na odvodnenie „Okopanej“, avšak bola by nutná výmena daných pozemkov. Situácia
obhliadnutá projektantom a rozsah odvodnenia by spočíval v odvodnení pozemkov nad domami až do
Krupského potoka. S tým, že na „Stočku“ by mohol byť vybudovaný vodozádržný objekt. Pri podaní tejto
žiadosti je povinnosťou je mať tieto pozemky vo vlastníctve obce. Danú žiadosť možno podať do konca roka.
K nahliadnutiu dám ponuky na výmenu okien na „Starej pošte“. Výmena všetkých okien korešpondujúca
vizuálne s pôvodnými oknami, kovaním a okenicami by bola 22 500€. Okná by boli nové spolu s vložkou.
Ďalšia ponuka je tiež na drevené okná, avšak neboli by vizuálne totožné s pôvodnými. Tu je cena nižšia avšak
bez obloženia okien a je vo výške 17 500€.
Mihalovič: Stále chýba projekt na celkovú obnovu.
Anetta: Navrhoval by som nerealizovať výmenu okien od kostola, ale peniaze použiť na obnovu fasády od
Hlavnej ulice.
Starosta: Je dôležité aby sa zabezpečilo už túto zimu kúrenie kvôli odvlhčeniu. Dáme oceniť výmenu okien od
Hlavnej ulice a Obecného úradu a prípadne podrezanie alebo iný spôsob odvlhčenia budovy.
Starosta: Ďalším problémom je vodovod na pôvodných „Potôčkoch“. Nesúhlas zaslaný od firmy
Aquaspišvodné hospodárstvo s.r.o, vám bol doručený. Obec by mohla zabezpečiť dopojenie vodovodu
prostredníctvom firmy Aquaspiš avšak daná firma s tým nesúhlasí. Obec teda bude musieť realizovať vlastný
vodný zdroj pre pôvodné domácnosti v časti Potôčky. Jedná sa približne o 20 domácností. V tomto roku budeme
musieť pravdepodobne zabezpečiť cisterny s vodou, aby mali domácnosti vodu na hygienu a varenie. Daný
vodný zdroj by sa musel robiť na súkromnom pozemku, keďže obec v danej lokalite nemá svoj vlastný.
Prípadne by sme navrhli odpredaj pozemku pre vodný zdroj.
Anetta: Kto bude spravovať vodný zdroj?
Starosta: Obec. Ak by bol ochotný investor dať správu vodovodu firme TAVOS, oni by určite umožnili
rozšírenie vodovodu v spolupráci s obcou. Obec žiaľ nemá možnosť donútiť investora k tomuto kroku. Všetky
varianty v dohľadnej dobe preverím.
k b o d u 9:
T. Lehotová: Chcem sa informovať aká je situácia ohľadom výstavby na „Potočnej“ ulici?
Starosta: Vo štvrtok príde geodet, ktorý musí niečo domerať a následne sa podklady vložia na kataster, aby sa
mohli zmeniť parcely vodnej plochy, tak ako v skutočnosti sú.
I. Ladvenicová: Ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvoriť Materskú školu a Základnú školu po
piaty ročník. Škola si urobila prieskum záujmu o dochádzku do školy, je to približne 50:50. O ŠKD je malý
záujem. Školský klub by som preto neotvárala, z dôvodu, že deti sa nemôžu miešať a musia byť celý deň s
jednou pani učiteľkou. A teda by som potrebovala minimálne 4 učiteľky. Prieskum piatakov sme nerobili, z
dôvodu, že ich hodiny výučby sú vždy s iným učiteľom. Keďže ich triedna učiteľka nemá akreditáciu na všetky
tieto predmety, ich vyučovanie by nebolo podľa osnov. Okrem toho majú zabezpečené online vyučovanie
predmetov, ktoré by im inak skončilo. Zriaďovateľ by sa mal teda rozhodnúť či otvoriť školu a škôlku. Z
prieskumu tiež vyplýva, že väčšina žiakov, ktorí by do školy prišli by nešli do družiny a tiež ani na obedy. Pri
všetkých tých podmienkach, ktoré by sme mali splniť bude treba investovať veľké množstvo peňazí.
Korchová: Tieto investície by znášal zriaďovateľ, teda obec.
Novotová: Pani učiteľky nie sú v ohrozenej skupine?
I. Ladvenicová: Samotné pani učiteľky nie, ale niektoré žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi, ktorí majú nad
60 rokov. Vo štvrtok budeme mať poradu a mali by sme mať presnejšie počty žiakov, ktorí majú záujem o
dochádzku do Základnej školy.
Starosta: Máme aj prieskum žiakov, ktorí by začali navštevovať škôlku?
Korchová: Cca 29 žiakov, avšak nie všetci rodičia žiakov potrebujú dať deti do škôlky. Tiež ešte nemáme presné
rozhodnutie z ministerstva.
Petráš: Ak budú žiaci 6 mesiacov doma, obávam sa, že sa v septembri vrátia „zdivočelí“ do školských lavíc. Ja
som za každý deň v škole.
Drozda: Otvoril by som školu a dal skúšobný týždeň. Uvidíme koľko detí príde.
Horváth: Ak by sa otvorila, budú nutné všetky investície.
Petráš: Aj tak sa bude investovať v septembri.
Horváth: Ide aj o systém výučby.

I. Ladvenicová: Ak ich bude málo a budú sa spájať do tried, tak systém výučby tam nebude. Nebude možné
vyučovať napr. 2 ročníky súčasne v jednej triede.
Korchová: V opatreniach je viacero vecí, ktoré v škôlke nevieme dodržať. Napríklad dodržať vzdialenosť medzi
postieľkami min. 1 meter. Bolo by potrebné vytvoriť harmonogram privádzanie detí do škôlky, aby sa detičky
z iných skupín ráno nestretali napr. v šatni. Tiež si má každé dieťa ráno umyť ruky v doprovode, avšak rodičia
sa nemajú zdržiavať v priestoroch škôlky. Kto to zabezpečí? Naša umyváreň je na konci chodby. Má byť
zabezpečená dezinfekcia všetkých priestorov 2-krát denne.
Petráš: Schváľme, pod aké percento sa otvárať škola ani škôlka nebude. Avšak musí byť prieskum
dôveryhodný.
I. Ladvenicová: Cez edupage.org dostali rodičia možnosť sa vyjadriť do stredy 20.5.2020 18:00.
Mihalovič: Navrhujem stanoviť 50% žiakov v triede, pod túto hranicu by sme nemali školu otvoriť.
Žák: Vie zriaďovateľ po otvorení školu opäť zatvoriť?
I. Ladvenicová: To sa nikde nepíše. Veľa krokov sa bude pravdepodobne riešiť priebežne. ŠKD by bola
otvorená od 8:00 do 12:00.
Starosta: Ak by bola škola otvorená iba v tomto časovom intervale, rodičom by sme vôbec nepomohli, stále by
museli riešiť poobedné stráženie detí.
I. Ladvenicová: Aj dané stráženie by mohlo byť iba z domácnosti, v ktorej žije.
Korchová: V škôlke by sa tiež upravovala dochádzka.
Ladvenicová: Poobede záujem u nás nie je, treba určiť percento.
Anetta: Treba zohľadniť situáciu rodičov a umožniť im aby mohli ísť do práce, keďže od stredy 20.5. sa otvára
viacero prevádzok.
Korchová: Z 29 potenciálnych rodičov škôlkarov je 12 rodičov na materskej dovolenke.
Starosta: Reálne sa bavíme o 2 týždňovom intervale pre školákov. Ide o skôr o stráženie detí ako o vyučovací
proces. Navrhujem jednotlivo sa vyjadriť k percentám.
Korchová: Ak by sme mali všetky odporúčania dodržať, tak deti budú mať veľmi malý priestor na hranie,
rovnako učiteľky majú podľa zákona možnosť odmietnuť nástup do práce.
Starosta: Treba preveriť situáciu s učiteľkami a treba sa tiež zhodnúť na hraničných percentách dochádzky
škôlkarov.
Anetta: Ťažko odhlasovať, keď nám chýba množstvo informácii. Čo ak učiteľky odmietnu nastúpiť?
Korchová: Podľa Zákonníka práce môžu odmietnuť.
T. Lehotová: Ja som 3 mesiace doma, dodržujem všetky opatrenia, pretože mám mamu v dôchodkovom veku
a teraz by som mala nastúpiť do práce a tým ohrozila aj svojich rodičov.
Žák: Ak by nastala situácia, žeby bol záujem viac ako je možné percento škôlkarov pri dodržaní opatrení, kto
by vybral deti, ktoré už nie je možné do škôlky umiestniť z dôvodu zabezpečenia opatrení.
Novotová: Zriaďovateľ.
Žák: Na základe akých podmienok?
Korchová: Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom MŠ umiestni v MŠ prednostne podľa poradia kritérií určených
rozhodnutím ministra školstva, ktoré v súčasnosti nie je k dispozícii.
Korchová: MŠ môže byť otvorená maximálne 9 hodín, a vedeli by sme umiestniť maximálne 15 detí. Kto bude
zodpovedný za dodržanie všetkých povinností a opatrení.
Starosta: Obec ako zriaďovateľ.
Korchová: Rovnako nevieme ešte usmernenia pre predškolákov.
Horváth: Navrhujem aby kolegyňa Korchová určila maximálny počet detí, ktorý by sa za daných opatrení mohol
do MŠ umiestniť.
Korchová: Maximálne 15 s tým, že predškoláci by išli na obed domov a zostalo by 10 detí, ktorým by sa
vypratala 1 miestnosť s 10 postieľkami na odpočinok. S tým, že celý týždeň by sa striedali iba 2 učiteľky.
Starosta: prvé kritérium bude podľa opatrení, ktoré vydá minister školstva a ďalšie, keď bude presahovať max.
počet – bude stanovená podľa zamestnania rodičov.
Mihalovič: Ak by bola dochádzka nad 50% by som školu otvoril.
Horváth: Ja tiež.
Petráš: Bude to 50% zo všetkých, ten kto sa nevyjadrí sa ráta za negatívny hlas. Tiež nad 50%.
Drozda: Otvoril by som nad 60%. Ak sa počet však zníži počet, školu by som zatvoril, aby to bolo efektívne.
Korchová: Nad 50%.
Novotová: Tiež.
Anetta: Tiež.
Sucháň: Tiež. Žák:
Tiež.

Uznesenie č. 121
OZ Dolná Krupá schvaľuje otvorenie 1.-4. ročníka Základnej školy, ak bude počet žiakov minimálne 50% v
čase od 8:00 do 12:00.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 122
OZ Dolná Krupá schvaľuje otvorenie Materskej školy s maximálnym počtom žiakov – 15 detí v čase od 6:30
do 15:30. Kompetencie pre výber žiakov prenáša zriaďovateľ na riaditeľa ZŠ s MŠ a na rozhodnutie ministra.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa Korchová/
Starosta: Pred OZ bola doručená žiadosť o riešenie dopravenej situácie na Podhájskej ulici. Máme vykonaný
dopravný passport, ktorý je akceptovaný všetkými úradmi a ten rieši aj danú problematiku. V rozpočte je na
dopravné značenie, ktoré je nutné na viacerých miestach doplniť, respektíve aktualizovať približne 8 000 EUR.
Na začiatok sa vyriešia najkritickejšie miesta a postupne sa budú dopĺňať aj ostatné. Konkrétne na Podhájskej
ulici bude nutné osadiť spomaľovacie prahy.
Starosta: V budúcom týždni sa budú roznášať dane občanom a spolu s tým sme chceli rozniesť tzv. „Manuál
pre krajší život v Dolnej Krupej bez obecných a susedských sporov“. Je to cca 10 bodov, kde sú spomenuté
riešenia pre problémy bežného života ako napr. odpady, voľne pustené psy, parkovanie, závady v obci, výruby
stromov, drobné stavby, ... Veľa ľudí neovláda viacero týchto problematík a teda by sme sa aj týmto vyhli
prípadným nedorozumeniam. Preto Vás poprosím o zaslanie pripomienok.
Anetta: Zákaz odovzdávania odpadov pouličným zberačom nemajú obce zakomponované vo svojich VZN? Ak
áno, treba to nahlasovať a riešiť ako priestupok.
Branišová: Dané VZN by narážalo na slobodu podnikania. Ak má zberač živnostenský list, obec mu nemôže
zabrániť v podnikaní v obci.
Anetta: Tak navrhujem spoplatniť, respektíve obmedziť.
Starosta: Pýtal som sa u ZMOS o nejaké usmernenie k obmedzeniu danej problematiky. Problém je v tom, že
občania im stále železný odpad odovzdávajú. Hlavným dôvodom, prečo by to občania nemali daným zberačom
odovzdávať je viacero, napr. sa nám daný separovaný odpad neráta do percenta separovania a veľa častí z
daného odpadu konči v chotári.
Petráš: Ako často zabezpečuje daný zber obec?
Starosta: Minulý rok 5-krát, tento rok pred 3-mi týždňami. S danou spoločnosťou sme sa dohodli, že daný zber
bude obec zabezpečovať pravidelne raz za 2 mesiace.
Petráš: Rovnako opakovane upozorňujem, že si niektorí ľudia svojvoľne bez ohlásenia rozširujú mosty najmä
na Hlavnej ulici.
Horváth: Tiež nie je možné zakázať parkovať občanom na Hlavnej ulici.
Drozda: Ako je to so zberným dvorom? Pred niekoľkými týždňami si nám starosta písal, že sa podarilo vybaviť
90.000€? V akom štádiu sa táto iniciatíva nachádza? Je už projektová dokumentácia? A kde bude nakoniec
zberný dvor?
Starosta: Do konca týždňa sa bude vyberať zhotoviteľ. K téme mauzóleum bol v 1. kole jeden potenciálny
kupec, avšak nezaplatil zábezpeku. Teraz bude prebiehať 2. kolo. Konštrukcie náučných tabúľ na náučný
chodník sú zhotovené, ešte poslanec Petráš vytvára grafickú časť daných tabúľ. Klub dôchodcov mal dnes
brigádu v ružiach pred OÚ, kde vymenili starú zeminu za novú, ktorú obec zabezpečila.
Petráš: Upozorňujem na sucho, záhony je treba polievať.
Mihalovič: K verejnému obstarávaniu, ktoré bolo vyhlásené na chodníky sú všetky potrebné povolenia?
Starosta: Áno.
Mihalovič: Zrušenia zámeru prenajať bývalú poisťovňu bolo zrušené z dôvodu nevypratania priestorov? Tak
sa mal vytvoriť zmluva napríklad od 1. novembra.
Starosta: Záujemca, chcel priestor okamžite a obec nemala možnosť dané veci preniesť do iných priestorov.
Záujemca bol informovaný a bude čakať na nový zámer.
Mihalovič: Zametacie práce na miestnych komunikáciách by si mala hradiť obec sama, avšak Hlavnú cestu má
v správe TTSK. V minulosti stálo zametanie len obecných komunikácií 800-900 EUR. Treba naháňať TTSK.
Starosta: Zametanie všetkých komunikácii v obci vrátane Hlavnej ulice stálo obec 250 EUR.
Mihalovič: Ak Lestival plánuje na október, nevidím to ako dobrý krok pre občanom, pretože danú akciu
navštevuje veľa ľudí z celého Slovenska.
Novotová: Podujatie sa pravdepodobne neuskutoční.
Horváth: Budú pokračovať brigády na Školských ihriskách?
Starosta: Ihrisko je rozrobené, treba vybrať vrchnú zem, znova rozrobiť a zasiať trávu. Práce priebežne
zabezpečujeme. Dráha by sa tiež vybrala a vysypala antukou. Najbližšie by sa realizovalo odkopanie a natretie
obrubníkov, vytvorenie doskočiska a prístup od školy.

M. Magula: Treba riešiť aj odvodnenie nad daným ihriskom, ktoré v minulosti bolo zanedbané. Petráš:
Ktoré chodníky sa budú realizovať v najbližšej dobe podľa výzvy?
Starosta: Na Potôčkoch, od Jozefínia po Školskú ulicu po potok a na Hornom konci.
Petráš: Navrhujem poopravovať informačný systém ulíc v obci. Tiež plagátovacia plocha pred kinom nie je
stále doplnená. 26. júna bude 45 rokov od otvorenia obecného múzea, navrhujem si to nejakým spôsobom
pripomenúť. Tiež chcem apelovať na vzťah k chotáru, spomeniem družstvo. Argumenty, že nás snímkujú zo
satelitu a my potom nedostane požadovanú výšku dotácie sú nepostačujúce. Ak prevísajú haluze, tak mulčovač
zdevastuje niekoľko desaťročnú výsadbu popri ceste a vytvorí sa mesačná krajina. Týka sa to napríklad šípok.
Rovnako to dopadlo pri Božej muke pred Rybníčkami.
Starosta: Je to čisto ekonomický zámer. Je to aj vec Správy a údržby ciest.
Drozda: Verejne by som sa chcel poďakovať starostovi aj všetkým dobrovoľníkom, z ktorých niektorí z vás tu
aj teraz sedia, za zvládnutie prvých dní pandémie a distribúcie rúšok. Klobúk dole a veľká vďaka. V tej situácii,
kedy štát z rôznych príčin nevedel alebo nemohol zabezpečiť rúška, v našej obci sa vďaka šikovným ľuďom
podarilo tieto rúška ušiť a promptne rozdať občanom. Dokonca aj rúško, ktoré mám teraz na tvári, je z obce.
Dolná Krupá bola v tomto príkladná. Ďalej navrhujem vydať Krupanský spravodaj, ktorý sa od roku 2018
nevydal, čo je škoda. Nie každý číta zápisnice a Spravodaj aj v minulosti slúžil ako také zrkadlo o aktivitách
starostu a vedenia obce.
Starosta: Samozrejme ak sa spojíme, ja som tomu naklonený.
Drozda: Aký bol dôvod realizovania zmien s kanceláriami starostu a matrikárky? Bolo to naozaj nevyhnutné
alebo išlo skôr o riešenie medziľudských vzťahov či nedorozumení medzi zamestnankyňami?
Starosta: Je to lepšie nielen pre kolektív. Detská časť knižnice sa presunula do prechodnej časti do knižnice.
Korchová: Dohodli sme sa kto zabezpečí ochranné a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ s MŠ?
Starosta: Keď budeme vedieť, či sa otvára aj ZŠ, tak si sadneme k tomu.
Drozda: Pozor na knihy, aby sa nedopatrením nevyhodili. Bolo by veľmi vhodné spraviť zoznam všetkých kníh
v knižnici a prípadne zverejniť na webe obce pre čitateľov, aby vedeli, aké knihy v obci sú. Možno by tak stúpla
aj návštevnosť knižnice, lebo by vedeli, aké knihy tam sú. Pekná aktivita vysadiť kvety v obci. Avšak pre
budúcnosť navrhujem, aby sa vysádzali skôr trváce rastliny alebo dreviny. Nejaký krík alebo malý strom.
Pretože narcisy, ako boli vysadené v tomto prípade, rýchlo odkvitnú. A teraz je to pred starou poštou aj
obchodom Fresh všetko suché. Polievalo sa to vôbec?
Novotová: Chcem sa veľmi pekne poďakovať obyvateľom obce DK a Potočky. Menovite: Veronike
Nemčekovej, Kataríne Gažovej, Dušane Lehotovej, Adriane Školníkovej, Márie Vravúškovej, Andrei
Baránkovej, Viktórie Vyskočovej, Miške Cesnekovej, Lubke Dritomskej, Andrei Špitovej, Adriany
Ištvancovej, Miške Faláthovej, Štefanovi Ištvancovi, Martinovi Morvayovi, Stanislave Kotvasovej, Helene
Horváthovej a Jozefovi Horváthovi. Títo občania neváhali ani chvíľu, po oslovení ihneď začali šiť rúška pre
občanov-patrí im neskonalá vďaka. Bolo mi potešením s nimi spolupracovať na tak krásnom projekte pre
ochranu a zdravie občanov. Vďaka patrí aj pánovi starostovi a pracovníkom obecného úradu, ktorí denne
pendlovali, aby nikomu nič nechýbalo a tiež občanom obce, ktorí ponúkali materiál na výrobu. Po ušití rúšok
pre obec pokračovali v šití rúšok aj pre dôchodcov v Trnave a personál nemocnice v Trnave. Čo sa týka
priestorov, tiež sme OZ Lestival, sme písaný na D. Krupú a tiež by sme chceli byť podporený nejakým
priestorom. Tento je už druhý.
Starosta: Ideálne by bolo dobré dohodnúť s divadelníkmi.
Sucháň: Ako dopadol nelegálny výrub v našom chotári?
Starosta: Bol oboznámený správca lesov aj PZ Trstín. Páchateľov nenašli. Problém je v tom, že povolenka je
na určitý dátum a nemožno odvážať drevo hocikedy z lesa. Určite budeme spolupracovať s orgánmi a dané
krádeže sa dúfam v budúcnosti odstránia. Dohodli sme sa so správcom, že mi bude mesačne posielať povolenky,
aby sme pri prípadných podnetoch vedeli rýchlejšie reagovať.
Anetta: Funguje to tak, že správca dá niekomu povolenku na určité množstvo dreva. Ten si dané množstvo
nachystá, lesník ho odmeria a následne sa dané množstvo dreva ide zaplatiť do Dechtíc na Správu lesov. Tam
dostanete vývozný lístok na konkrétny deň v konkrétnom množstve s konkrétnym autom a konkrétnou ŠPZ.
Len v tom dni ho môže teda vyviesť. Avšak tu to funguje tak, že daný problémový občania si drevo nachystajú,
naložia a odvezú. Nič za to neplatia. Čiže s jedným povolením sa otočí niekoľkokrát.
Žák: Treba tieto veci neustále nahlasovať, ak rezignuje správca lesov a iné orgány, tak kto to bude riešiť? Stále
sa tu rieši to isté. Treba to začať radikálne riešiť. Šitie rúšok na začiatku bolo okamžité a úctyhodné. Park
otvárame od 1.6.2020 s novým parkovým poriadkom, ako napr. so zákazom vstupu so psom. A. Myjavcová:
Odporúčam na webovom sídle verziu pre seniorov zjednodušiť a upraviť.
k b o d u 10:
Zástupca starostu ako zapisovateľ zrekapituloval uznesenia schválené na tomto rokovaní OZ. Starosta
obce poďakoval za účasť, ukončil rokovanie.

k b o d u 11:
overovatelia:

Mgr. Juraj Drozda

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

Mgr. Stanislav Petráš

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

Dolná Krupá 25. máj 2020
spracoval a zapísal: Ing. Michal Žák
starosta obce: Mgr. Marek Dekan

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

