ZÁPISNICA

z 23. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. júna 2018 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 7. 2018
do 31. 12. 2018
4. Schvaľovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Krupá na roky 2018-2023
5. Voľba člena rady školy
6. Príprava zmeny územného plánu obce
7. Úprava rozpočtu obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
neprítomní poslanci: Mgr. Juraj Anetta, Klement Baránek, Stanislav Lehota
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil poslancov Mgr. Mareka Dekana a Mgr. Stanislava
Petráša.
Uznesenie č. 54/2018
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 6 - 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 29. mája 2018.
- uznesenie č. 34/2018: novo navrhnuté plochy občianskej vybavenosti a komunikácie na Podhájskej ulici
boli prerokované s projektantkou Ing. Krupovou, starosta obce bude podrobnejšie informovať v bode
rôzne,
- uznesenie č. 48/2018: vo veci značenia výjazdu na Dolnú Krupú na obchvate Trnavy (doplnenie návesti
pred križovatkou) bola 18. júna zaslaná žiadosť na Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresného úradu v Trnave a 19. júna na Slovenskú správu ciest v Bratislave,
- uznesenie č. 49/2018: 19. júna bol zaslaná žiadosť spoločnosti TAVOS, a. s., aby zabezpečil opravu
hydrantov a vybudoval štyri nadzemné hydranty,
- uznesenie č. 50/2018: starosta oslovil zástupcu Dopravného inšpektorátu v Trnave vo veci retardérov na
Podhájskej ulici, opätovne bol informovaný, že inšpektorát trvá na vstavaných retardéroch,
- uznesenie č. 52/2018: v dňoch 8. a 11. júna boli pozametané miestne komunikácie.
Uznesenie č. 55/2018
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla Návrh plánu kontrolnej
činnosti od 1.7.2018 do 31.12.2018.
(PRÍLOHA č. 1)
Návrh plánu kontrolnej činnosti je vypracovaný na základe § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, vypracúva sa na šesť mesiacov a schvaľuje ho obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 56/2018
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce od 1.7. 2018 do 31.12.2018 a poveruje
v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov podľa plánu
kontrolnej činnosti Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce Dolná Krupá vykonaním kontroly.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce prečítal zdôvodnenie potreby aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolná
Krupá na roky 2018-2023. Obec mala schválený Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2013 - 2020,
ktorý bol spracovaný v súlade s vtedy platným zákonom č. 448/2008 a národnými prioritami sociálnych
služieb z júna 2009. Tento zákon č. 448/2008 sa odvtedy novelizoval a priniesol obciam viaceré nové
povinnosti, ktoré je nutné zapracovať do aktualizovaného plánu.
(PRÍLOHA č. 2)
Návrh Komunitného plánu na svojom zasadnutí 11. júna 2018 prerokovala Komisia finančná, sociálna,
obchodu a služieb. Členovia komisie sa venovali koncepcii rozvoja sociálnych služieb obce a na základe
vykonaných analýz boli pre obec stanovené ciele. Komisia vypracovala Časový plán realizácie koncepcie
rozvoja sociálnych služieb, pri ktorom špecifikovali jednotlivé opatrenia a vyčíslili aj finančné prostriedky
potrebné na ich realizáciu.
(PRÍLOHA č. 3)
Za komisiu ich predniesla Mgr. Lehotová. Hlavnými opatreniami sú:
1.) zabezpečenie opatrovateľskej služby vo forme finančného príspevku alebo hľadaním možnosti
zabezpečenia opatrovateľskej služby v spolupráci s neverejným poskytovateľom takejto služby;
zabezpečenie vybraných terénnych sociálnych služieb (donášky obedov a liekov a pod., vytvorenie
pracovného miesta na tieto účely napr. na dohodu o prac. činnosti); hľadanie možnosti pre zriadenie
denného stacionára alebo zariadenia pre seniorov v obci,
2.) zabezpečiť kvalitné poskytovanie poradenstva v sociálnej oblasti pre obyvateľov obce zo strany
pracovníkov obecného úradu,
3.) zabezpečiť systémový prístup k financovaniu sociálnych služieb obcou,
4.) zabezpečiť materiálne podmienky pre pestrú ponuku voľnočasových a klubových aktivít, vybudovať
oddychovú zónu pri letnej pivárni.
-

Mgr. Horváth: s opatreniu 1.2, či bol v minulosti záujem o donášku jedál?
starosta: asi pre dvoma rokmi sa jednej občianke zabezpečovala donáška obedu počas troch mesiacov,
Mgr. Dekan: prečo sú v časovom pláne opatrenia finančne kryté iba do konca roku 2019?
Ing. Kozáková: spôsob financovania vychádza z trojročného rozpočtu,
Mgr. Dekan: navrhol v opatrení 4.1 zvýšiť výdavky na rok 2019 z 1 500 € na 3 000 € ročne,
starosta: voľnočasové aktivity detí a mládeže sú v rozpočte obce financované aj z iných položiek.

Uznesenie č. 57/2018
OZ schvaľuje Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Dolná Krupá na roky 2018-2023, so zmenou
v opatrení 4.1., kde finančné výdavky na rok 2019 budú 3 000 €.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce informoval, že dňa 6. júna t. r. bol obci doručený list Mgr. Stanislava Petráša o vzdaní sa
členstva v rade školy. Obec ako zriaďovateľ deleguje do rady školy 4 členov z radov poslancov.
Za nového člena rady školy bol navrhnutý Mgr. Marek Dekan. Starosta sa spýtal prítomných poslancov, či
chcú schváliť tajné hlasovanie alebo budú hlasovať verejne. Poslanci boli za verejné hlasovanie, starosta dal
o návrhu hlasovať.
(PRÍLOHA č. 3A)
Uznesenie č. 58/2018
OZ schvaľuje za člena Rady školy pri ZŠsMŠ Mgr. Mareka Dekana.
/za 4 - proti 0 - zdržali sa 2: Dekan, Petráš/
k b o d u 6:
Starosta obce v súvislosti s prípravami na schvaľovanie zmien v Územnom pláne Obce Dolná Krupá
informoval o navrhnutých zmenách pozemkov definovaných ako plochy občianskej vybavenosti na plochy
nízkopodlažnej bytovej zástavby. Zmena sa týka pozemkov parc. číslo 689/1 a 689/2. Navrhovaným
pozemkom na plochy občianskej vybavenosti je parc. č. 684.
Ďalšou zmenou je preklasifikovanie pozemku parc. č. 701 z plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby na
plochu miestne komunikácie a pozemku parc. č. 846 z plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby na plochu
občianskej vybavenosti.
Uznesenie č. 59/2018
OZ schvaľuje zmenu Územného plánu Obce Dolná Krupá č. 5/2018 a odporúča starostovi obce obstaranie
uvedenej zmeny ÚP u projektanta a odborne spôsobilej osoby.
Zmeny:
1. preklasifikovanie pozemkov parc. číslo 689/1 a 689/2 zmenou Územného plánu Obce Dolná Krupá
č. 5/2018 z plochy občianskej vybavenosti na plochu nízkopodlažnej bytovej zástavby,.
2. preklasifikovanie pozemku parc. číslo 684 zmenou Územného plánu Obce Dolná Krupá č. 5/2018
z plochy miestne komunikácie na plochu nízkopodlažnej bytovej zástavby,

3. preklasifikovanie pozemku parc. číslo 701 zmenou Územného plánu Obce Dolná Krupá č. 5/2018
z plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby na plochu miestne komunikácie,
4. preklasifikovanie pozemku parc. číslo 846 zmenou Územného plánu Obce Dolná Krupá č. 5/2018
z plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby na plochu občianskej vybavenosti.
k b o d u 7:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových
opatrení č. 17 až č. 19/2018.
(PRÍLOHY č. 4A, 4B, 4C)
a) rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 25. júna 2018: v bežných príjmoch obce znížený transfer na školu
v prírode o 200 €, v bežných výdavkoch školy znížená položka cestovné náhrady o 200 €,
b) rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 27. júna 2018: v bežných príjmoch školy doplnený príjem 68 € od
ostatných subjektov verejnej správy – príjem zo SPgŠ Modra na odmenu cvičným pedagógom v školskom
klube detí. Vo výdavkoch v školskom klube detí navýšenie na odmenu a poistné v rovnakej výške,
c) rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 27. júna 2018: v bežných príjmoch obce zvýšený príjem za prenájom
kuchyne, riadov a chladiaceho zariadenia v KS o 50 € a príjem z výťažkov z lotérií zvýšený o 150 €.
Vo výdavkoch o 200 € zvýšená položka na zameranie, projekt, vyjadrenia a vytýčenie – oprava MK Školská,
ďalej presun medzi položkami v podprograme matričná činnosť – zvýšený výdavok na cestovné náhrady
a znížený na odborné knihy a údržbu.
Uznesenie č. 60/2018
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 17 zo dňa 25. júna 2018.
Uznesenie č. 61/2018
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 18 zo dňa 27. júna 2018.
Uznesenie č. 62/2018
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 19 zo dňa 27. júna 2018.
Rozpočet po rozpočtových opatreniach č. 60, 61 a 62 je nasledovný:
Upravený rozpočet na rok 2018 v €
Rozpočet obce so školstvom, z toho
bežný so školstvom
kapitálový
finančné operácie spolu, z toho:
-z minulých rokov
-z rezervného fondu
-z úveru
Rozpočet obce: P= 1 326 973,- V = 713 085,Rozpočet školy: P = 42 658,- V = 656 546,-

Príjmy
1 369 631
1 203 076
0
166 555
3 965
162 590
0

výdavky
výsledok hosp.
1 369 631
0
1 153 355
49 721
216 276
-216 276
0
166 555
0
3 965
0
162 590
0
0

k b o d u 8:
Starosta informoval o aktivitách OcÚ od konania posledného rokovania OZ:
- 5. júna bola sa začala realizácia stavby Dažďová kanalizácia pri Apimede,
- v dňoch 8. a 11. júna boli pozametané miestne komunikácie,
- 13. júna doručila spoločnosť Média Coeli na verejné prerokovanie a do obecného zastupiteľstva
komunitný plán,
- 15. júna bola pripísaná na účet obce čiastka 30 000 € ako dotácia na rekonštrukciu strechy hasičskej
zbrojnice, rekonštrukcia sa po dohode s vedením poľnohospodárskeho družstva uskutoční v auguste,
- od 26. júna sa začala opravovať miestna komunikácia na Školskej ulici, opravia sa aj výtlky,
- 2. júla bude vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Ulici Hoštáky a časti
Podhájskej ulice,
Uznesenie č. 63/2018
OZ berie na vedomie informácie starostu obce od posledného rokovania OZ. /za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta prečítal žiadosť občanov Potôčkov (starousadlíkov) o rozšírenie existujúcich inžinierskych sietí
v rámci výstavby IBV Potôčky IV.
(PRÍLOHA č. 5)

Uviedol, že najväčším problémom je nedostatok pitnej vody, keďže domácnosti doteraz nemali možnosť
pripojiť sa na verejný vodovod.
- Mgr. Horváth: ako je to s vodovodom pre nové rodinné domy?
- starosta: vodovod, ktorý vlastní investor Potôčky SK, s. r. o. je zásobovaný z dvoch 140 m vrtov.
Prevádzkovateľom bude iná spoločnosť ako TAVOS, rovnako pri kanalizácii. Obec bude spravovať iba
miestne komunikácie,
- Mgr. Petráš: prioritne by sa mal riešiť nedostatok vody, vrátane prípravy projektovej dokumentácie.
Uznesenie č. 64/2018
OZ odporúča starostovi obce informovať investora Potôčky SK, s. r. o. o kladnom stanovisku obecného
zastupiteľstva k pripojeniu starších rodinných domov a po jeho súhlase zadať vyhotovenie projektovej
dokumentácie na napojenie týchto domov na vodovod.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta otvoril diskusiu, najskôr dal slovo prítomným občanom:
- Ing. K. Žák: na konci slepej ulice v Hoštákoch nie je vyriešený odtok vody, pri silnejších zrážkach vytápa
dva rodinné domy. Informoval, že jediným riešením je odvedenie vody cez jeho pozemok, s čím on súhlasí,
- starosta: je potrebné posúdenie situácie odborníkom (projektantom) a následne vyhotovenie projektu na
odvodnenie cez súkromný pozemok.
Uznesenie č. 65/2018
OZ odporúča zahrnúť do rozpočtu na rok 2019 náklady na vyriešene odtoku dažďovej vody na konci Ul.
Hoštáky.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Dekan: ako bude využitý vyfrézovaný asfalt zo Školskej ulice? Ako ho upozornil poslanec Anetta,
pripomienkovanie zápisníc z jeho strany nebolo vo zverejnenej verzii zohľadnené, prečo?
- starosta: bude spevnená ulica vedúca pod poľnohospodárskym družstvo, kde sú postavené dva rodinné
domy a ulička „Na Pastýrnu“.
Poslancom nikto nebráni si priebeh rokovania zaznamenávať. K obsahu zápisníc ako povedal už viackrát
zápisnica má obsahovať podstatné informácie a fakty z rokovania, a nie riešiť subjektívne otázky pocitov
a svedomia.
- Mgr. Petráš: okrem Mgr. Anettu májovú zápisnicu nik z poslancov nepripomienkoval. Zo strany poslanca
Anettu bol text pripomienkovaný na troch-štyroch miestach, všetky pripomienky boli zapracované, pri
najdlhšej pripomienke starosta ponechal jej podstatnú časť v konečnej verzii zápisnice, vynechal iba 1-2
vety, ktoré nesúviseli s odbornosťou prerokovávanej problematiky.
- PhDr. Korchová: z čerešne pri materskej škole opadávajú plody, nielenže sa znečisťuje areál i priestory
budovy, ale je to aj nebezpečné pre deti. Problém by sa mal riešiť.
- Starosta: riaditeľka školy môže z uvedených dôvodov požiadať o povolenie na jej odstránenie.
k b o d u 1 0:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca starostu
predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním schválili.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa - 0/
k b o d u 1 1:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Mgr. Marek Dekan
Mgr. Stanislav Petráš

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

Dolná Krupá, 6. júl 2018

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

