ZÁPISNICA
z 10. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 9. marca 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 obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
5.
Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce č. 1/2020
6.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 ktorým sa určujú podmienky a spôsob prijímania detí do MŠ,
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
7.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č . 10/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
8.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o prevádzkovaní pohrebiska
9.
Návrh VZN č. 3/2020 ktorým s vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 06/2019 Územného plánu
obce Dolná Krupá
10.
Rozpočtové opatrenia 1/2020
11.
Návrh záznamu do kroniky za rok 2016
12.
Zámer na prenájom časti nepoužívaných nebytových priestorov (prízemie OcÚ)
13.
Predĺženie nájomných vzťahov na prenájom pozemkov a nebytových priestorov
14.
Zriadenie krízového štábu obce Dolná Krupá
15.
Rôzne a Diskusia
16.
Návrh uznesenia
17.
Záver
prítomní: podľa prezenčnej listiny (ospravedlnení PhDr. Monika Korchová, Ing. Teofil Mihalovič, Mgr.
Nikola Novotová)
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. 102
OZ Dolná Krupá schvaľuje program riadneho rokovania OZ.

/za 6 - 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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 103
OZ Dolná Krupá berie na vedomie Správu z kontrolnej o činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá za
rok 2019.
k b o d u 5:
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá prítomných oboznámila so
Správou kontroly hlavného kontrolóra obce č. 1/2020.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 104
OZ Dolná Krupá berie na vedomie Správu z kontroly hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá č. 1/2020.
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k b o d u 6:
Dodatkom č. 1 k VZN č. 5/2019 sa upravuje výška príspevku za pobyt žiaka v školskom klube zo strany
zákonného zástupcu žiaka a zároveň sa upravuje výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za
pobyt dieťaťa v materskej škole Základnej školy v Dolnej Krupej. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, prispieva
zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo
výške 25,00 Eur. Za pobyt žiaka v školskom klube detí, prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou klubu detí, mesačne sumou vo výške 5,00 Eur na jedného žiaka počas rannej
smeny a za pobyt žiaka v školskom klube detí počas poobedňajšej smeny, prispieva zákonný zástupca žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou klubu detí, mesačne sumou vo výške 15,00 Eur na jedného
žiaka.
(PRÍLOHA č. 3)
Starosta: Väčšina týchto peňazí budú použité na vybavenie novej triedy Materskej školy na ležadlá a základnú
výbavu.
Uznesenie č. 105
OZ Dolná Krupá schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2020 ktorým sa určujú podmienky a spôsob
prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Dodatkom č. 1 k VZN č. 10/2016 sa upravuje systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania
zmesového komunálneho odpadu, nasledovne: Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je na území
obce zavedený množstevný systém zberu odpadov. Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je
pred začatím činnosti požiadať obec Dolná Krupá o zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu. Obec následne
zabezpečí systém zberu a zneškodnenie, alebo zhodnotenie komunálneho odpadu. Pre množstevný zber odpadu
sú určené 110, 120, 240, 1 100 litrové zberné nádoby, vo frekvencii zberu 1 krát za 2 týždne.
Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu, sa dopĺňa o ods. 12 s nasledovným znením: Obec je v súlade s
ust. § 6 ods. 4, písm. a) VZN, povinná zabezpečiť pre pôvodcov a držiteľov odpadu zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu, ktoré si môžu pôvodcovia odpadu zakúpiť za
nadobúdacie ceny. V prípade, ak si pôvodca, držiteľ odpadu zabezpečí zbernú nádobu na komunálny odpad od
iného dodávateľa, v plnom rozsahu zodpovedá za druh a kvalitu smetnej nádoby, ktorá musí spĺňať kritériá EN
840-1 pre nádoby určené na komerčný zber komunálneho odpadu a jeho vysýpanie vyklápacím zariadením s
hrebeňovou lištou, t.j. zavesením na výsypné zariadenie zberového vozidla pri výsype. V prípade uplatnenia si
reklamácie škody spôsobenej na smetnej zbernej nádobe zo strany pracovníkov zmluvnej strany zodpovednej
za zvoz a skládkovanie odpadu ( t. č. FCC Trnava s.r.o. Trnava), je pôvodca, držiteľ odpadu povinný preukázať
sa technickým listom ( certifikátom) nádoby, záručným listom nádoby a fotodokumentáciou poškodenia.
(PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 106
OZ Dolná Krupá schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k VZN č . 10/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Tento Dodatok č. 1 k VZN je vypracovaný v súlade s ust. zákona č. 398/2020 Z.z. ktorým sa dňom 1.1. 2020
novelizoval zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Dodatok č. 1 k VZN sa stanovuje pôsobnosť obce, práva
a povinnosti miestnej samosprávy v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami a s prevádzkovaním pohrebiska.
Článok 3 Pohrebisko, sa dopĺňa s nasledovným znením:
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pre obec Dolná Krupá pohrebisko je o. i.
povinná
a) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
b) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa § 19
ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5,(vzdialenosti a hĺbky ukladania ľudských pozostatkov) zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve a túto dokumentáciu uchovávať najmenej do uplynutia tlecej doby,
c) dodržiavať zákonné ustanovenie, že pochovávanie iných ako ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov je
zakázané.
Obec Dolná Krupá v tomto VZN určuje šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu 5 metrov od hranice
pozemku pohrebiska.
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a) V ochrannom pásme pohrebiska uvedenom v ods. 10) sa nesmú povoľovať a umiestňovať stavby a budovy
s výnimkou tých stavieb, ktoré poskytujú služby súvisiace s prevádzkovaním pohrebníctva
b) V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území obce Dolná Krupá nie je možné bez
predchádzajúceho písomného súhlasu obce Dolná Krupá, počas pohrebných obradov vykonávať akékoľvek
činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu hlukom, svetelným alebo inými
obdobnými efektami, neprimerane hlučným spevom, reprodukciou, zároveň nie je možné v ochrannom pásme
pohrebiska vykonávať akékoľvek verejné zhromaždenia spojené s reprodukciou hudby, hovoreným alebo
reprodukovaný slovom, ktoré nesúvisia alebo nie sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu
c) Zákaz podľa ust. ods. 10 písm. b) sa nevzťahuje na vykonávanie neodkladných sezónnych poľných prác,
prác pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárií a činnosti smerujúce k odstráneniu priamo hroziacej
škody na majetku alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu
d) Dozor nad dodržiavaním tohto článku VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 107
OZ Dolná Krupá schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o prevádzkovaní pohrebiska.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 06/2019
Územného plánu obce Dolná Krupá, na základe schválenia Zmien a doplnkov 06/2019 Územného plánu obce
Dolná Krupá v znení.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 108
OZ Dolná Krupá schvaľuje Návrh VZN č. 3/2020 ktorým s vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 06/2019
Územného plánu obce Dolná Krupá.
/za 5 - proti 0 - zdržal sa Drozda/
k b o d u 10:
Starosta informoval o rozpočtových opatreniach. Ide o presunutie 2 000 EUR z položky kultúrne akcie do
položky ZŠ údržba z dôvodu zrušenia akcie Cesnakové slávnosti. Navýšenie v ZŠ bude použité na údržbu ZŠ.
Z kapitálových výdajov z položky rekonštrukcia Kult. strediska bude presunutá suma 50 000 EUR na bežné
výdaje, z dôvodu možnosti rozdelenia zákazky viacerých menším dodávateľom, čím sa eliminuje výber
jedného dodávateľa, ktorý by rekonštrukciu riešil formou subdodávky. Obec ráta, že takto značnú časť financií
ušetrí. Položka bude presunutá do rutinnej a štandardnej údržby budov a objektov. Položka zberný dvor +
mechanizácia bude v náklade 50 000 EUR hradená z rezervného fondu.
Uznesenie č. 109
OZ Dolná Krupá schvaľuje rozpočtové opatrenia 1/2020 z 2.3.2020.
zdržal sa 0/

/za 6 - proti 0 -

k b o d u 11:
Návrh dostali poslanci včasne pred OZ. Návrh bol bez pripomienok.
Uznesenie č. 110
OZ Dolná Krupá berie na vedomie zápis do kroniky za rok 2016.
k b o d u 12:
Starosta informoval, že zámer na prenájom časti nepoužívaných nebytových priestorov sa týka priestorov v OÚ
na prízemí. Ďalej v dome služieb, kde je v súčasnosti zriadené materské centrum. Záujemcov je viacej, jedná
sa o služby ako kaderníctvo, manikúra, pedikúra, masáže a iné. Dĺžka prenájmu navrhujem na 3 roky. Výška
prenájmu je v dome služieb 15 EUR/m2, energie si platí nájomca sám. V budove OÚ by bola výška nájmu 25
EUR/m2 spolu s energiami. Za budovu OÚ sú stále nedoplatky za elektrinu v sume cca 500 EUR/mesiac.
Poslanci sa zhodli na zámere prenajať priestory OÚ za sumu minimálne 35 EUR/m2 za kalendárny rok spolu
s energiami.
Uznesenie č. 111
OZ Dolná Krupá schvaľuje zámer na prenájom časti nepoužívaných nebytových priestorov na prízemí OcÚ
nachádzajúcich sa pod „miestnym rozhlasom“ o ploche 14 m2 a priestor bývalej „Slovenskej sporiteľne“
o ploche 25 m2 na dobu 3 roky za sumu minimálne 35 EUR/m2 za kalendárny rok vrátane nákladov na energie.
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Účelom prenájmu bude poskytovanie služieb občanom. Je zakázaný prenájom za účelom zriadenie herne,
zábavného centra, gastronomického zariadenia.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 13:
Starosta informoval, že predĺženie nájomných vzťahov na prenájom pozemkov a nebytových priestorov sa týka
pána R. Záreckého, ktorý má v prenájme potraviny na Nám. Sv. Vendelína za sumu 11,45 EUR/m2 za
kalendárny rok, energie si platí nájomca sám. Predĺženie je požadované na ďalšie 3 roky. Dané sumy sú len
prepočty zo SKK.
Poslanci sa zhodli na zámere prenajať dané priestory za sumu 15 EUR/m2 za kalendárny rok, energie si platí
nájomca sám.
Druhé predĺženie nájomných vzťahov na prenájom pozemkov a nebytových priestorov sa týka pozemku za
Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Konkrétne sa jedná o pozemok, na ktorom má
nájomca multifunkčné ihrisko, parkovisko a zeleň s výmerou 550 m2. Výška nájmu je 0,31 EUR/m2 za
kalendárny rok. Tiež sa jedná iba o prepočet zo SKK. Nájomca síce zhodnotil daný pozemok, avšak obec nemá
žiadny prospech z danej parcely.
Uznesenie č. 112
OZ Dolná Krupá schvaľuje zámer o predĺženie zmluvy o prenájme nebytových priestorov s Rudolfom
Záreckým, bytom Športová 44 Špačince, na plochu 30 m2 o 3 roky s nájomným 15 EUR/m2 za kalendárny rok,
pričom energie si bude nájomca platiť sám.
/za 5 - proti 0 - zdržal sa Petráš/
Uznesenie č. 113
OZ Dolná Krupá schvaľuje zámer o predĺženie nájomnej zmluvy s Vysokou školou zdravotníctva a soc. práce
sv. Alžbety Bratislava, na pozemok parcela č. 403 o výmere 550 m2 o 3 roky s nájomným 0,50 EUR/m2 za
kalendárny rok.
/za 5 - proti 0 - zdržal sa Petráš/
k b o d u 14:
Starosta informoval o nutnosti zriadiť Krízový štáb obce Dolná Krupá. Za členov navrhol poslancov Anettu,
Drozdu, Sucháňa a Žáka. Z ministerstva prišli pokyny, ktoré by sme prezentovať občanov všetkými možnými
cestami.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 114
OZ Dolná Krupá berie na vedomie zriadenie Krízového štábu obce Dolná Krupá.
k b o d u 15:
Baránková: Vážení poslanci, budem kritická aby si niektorí z vás vstúpili do svedomia. Začala by som
Novoročným stretnutím poslancov, ktoré bolo na úrovni, ale nevidela som 100% účasť. Páčilo sa mi
poďakovanie a ocenenie organizáciám za ich činnosť v obci. Mám návrh, či do budúcna nie je potrebné oceniť
aj individuálne niektorých členov. Ďalej na 1. Reprezentačnom plese bolo toho moc. Ak by ste ma oslovili, či
vám nepomôžem na 1. Reprezentačnom plese, povedať svoj názor, čo by bolo lepšie, určite by sa nerealizovalo
by sa pochovávanie basy. Bol to zbytočný bod na plese. Treba si dávať na to pozor, potom sa v obci tieto kroky
zbytočne rozoberajú. Okrem toho bolo pochovávanie basy nahlásené v týždni po plese, kde sa ani starosta, ani
nik zo zastupiteľstva nezúčastnil. Starosta môže predsa niekoho poveriť. To isté sa opakovalo na 30-tom výročí
založenia Jednoty dôchodcov v obci. Spolok dôchodcov sú najaktívnejší zo všetkých spolkov v obci a takto ste
si ich aspoň mohli uctiť. Na obci by mala existovať kamera, fotoaparát, máme kultúrnu komisiu, historika,
kronikára, ktorí by sa mali zúčastňovať. Je potrebné robiť publikácie nielen o staršej histórii Krupej, ale mali
by sa začať robiť aj o novodobej histórii. Pingpongový turnaj bol pekný, ale stoly neboli upratané. Treba
zamestnať dôchodcovský pár do kuchyne, lebo takto sa zničí. Nebolo by tiež potrebné zvážiť umiestnenie
sáčkov na exkrementy po obci? Psy robia následne veľké neporiadky po obci aj po parku. Ak budú umiestnené
aj odpadkové koše na tieto exkrementy a ľudia to nebudú ďalej rešpektovať, tak ich môžeme pokutovať.
Starosta: Obec má v pláne zakúpiť nádoby na exkrementy psov. Túto možnosť určite dáme avšak, vždy to bude
o majiteľoch – každý by si mal sáčky nosiť. Pri pochovávaní basy som s vedúcim Črpákov telefonoval a som
sa dopredu ospravedlnil a spýtal som sa či treba niekoho poveriť. Odpovedal že netreba. Rovnaká situácia bola
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aj pri schôdzi dôchodcov, vopred som sa ospravedlnil a vedúci dôchodcov povedal, že netreba nikoho poveriť.
Všetko bolo vopred komunikované s vedúcimi daných spolkov. Obec sa snažila takmer 1a pol roka stretávať
so združeniami ohľadom akcií, ktoré by mohli vytvoriť, respektíve si zobrať pod svoje krídla. Obec by bola
vždy nápomocná finančne, materiálne alebo s priestormi. Ani jedno združenie neprišlo so žiadnym nápadom
zlepšenia existujúcej akcie alebo nápadom vytvorenia novej akcie. Keď sa dávajú dotácie, nik sa nezabudne
pripomenúť. Ja už ďalej tieto združenia do ničoho tlačiť nebudem.
Žák: Ja som dostal tiež dnes jednu výčitku, že mladí kašlú na starých, čo v podstate hovoríte aj vy nepriamo.
Fakt ma to mrzí, pretože aj obec a aj ja sám za seba môžem povedať, že sa seriózne angažujeme vo všetkom
možnom, možno aj každý deň. A celá snaha sa zhrnie na vetu, že kašleme na starých. Ja si myslím, že obec sa
angažuje do takých vecí, čo sa doteraz neangažovala, ale evidentne sa to berie ako samozrejmosť. Poukazuje
sa na malé nedostatky a na tie sústreďujeme. To, že napríklad obec bola schopná zo svojich kapacít vytvoriť
ples to sa odignorováva. Je mi to ľúto za celú obec, hlavne za zamestnancov obce, ktorí sa na musia na to
narobiť.
Baránková: Čo má čo predseda dôchodcov rozprávať úradu, či sa má alebo nemá zúčastniť. Obec sa mala
zúčastniť. Čo nie je kamerované, vyfotografované alebo zapísané v kronike, ako keby sa neuskutočnilo. Na
plese bol profesionálny fotograf a fotodokumentácia bola skvelá. Mňa trápia vzťahy medzi kultúrnymi
spolkami. Riešiť by to mala kultúrna pracovníčka alebo kultúrna komisia.
Starosta: Pravda je, že dôchodci najproduktívnejší a môžu byť vzorom pre ďalšie spolky. V ostatných obciach
riešia podujatia, ktoré v súčasnosti zastrešuje obec iné obecné organizácie, z dôvodu, že sú spolufinancované
obcou.
Baránková: Sú pripravované nejaké publikácie v nadväznosti k najbližších výročiam?
Petráš: Ja reagujem len na 50-te výročie budovy Základnej školy. Avšak tiež je to veľmi komplikovaná
iniciatíva, kde sa veľmi ťažko zháňajú staré fotografie od rodičov a starých rodičov.
Drozda: Ďakujem za Váš názor. Bude treba zriadiť kultúrnu komisiu a začať sa pravidelne stretávať, pretože
kultúry je v našej obci veľa.
Žák: Odkúpenie mauzólea je stále v štádiu riešenia. Ak by všetko išlo ideálne, tak by malo byť do 2 mesiacov
bezodplatne prevedené pod obec Dolná Krupá. Navrhujem vytvoriť dobrovoľnú brigádu ešte pred oslavou
výročia 50. výročia ZŠ. Ihrisko rovnako oslavuje 50 rokov. Rovnako navrhujem zakúpiť rolovacie plátno do
zasadačky OZ, ktoré chýba pri verejných diskusiách.
Sucháň: Mám podnet od holubárov, ktorý budú realizovať dňa 21.11.2020 Regionálnu výstavu holubov s viac
ako 100 pozvanými členmi. Žiadajú podporu z obce.
Starosta: S holubármi som sa bavil.
Anetta: Navrhujem zistiť cenu spomaľovacích prahov, ktoré boli prediskutovávané na stretnutí s občanmi dňa
6.3.2020 a mali by byť umiestnené na Školskej ulici pri moste cez potok.
Drozda: Ja by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí navštívili posledné divadelné predstavenie. Mám podnet
od občanom, ktorý žiadajú orez líp na starom cintoríne. Ďalší podnet mám od občana, ktorý žiada, aby obec
vyvinula väčšiu aktivitu ohľadom kontroly vývozu odpadu v domoch, kde nik nebýva a v čase vývozu je
viacero smetných nádob pred domom.
Starosta: Treba zistiť číslo domu a preveríme.
Drozda: Keďže je mesiac knihy, bolo by dobré oživiť aj knižnicu. Navrhujem vytvoriť online databázu kníh.
Je to práca cca na mesiac, ak by som mal čas ja by som sa podujal.
Starosta: Je to dobrý nápad. Bolo by treba aj aktualizovať súpis, vyradiť z evidencie nejaké knihy, nie však
vyhodiť.
Petráš: Treba narábať s fondom opatrne.
Drozda: Tiež mám požiadavku od divadelníkov, že by bolo vhodné vymeniť na budove kina vchodové dvere
aj dvere do samotného sály kina.
Petráš: Tabuľky z Krátkej ulice kam zmizli?
Starosta: Boli demontové, budú vrátené na pôvodné miesto.
Horváth: Navrhujem na novom cintoríne vybetónovať obrubníky okolo hrobových miest. Ak si to budú robiť
ľudia sami, tak to dopadne ako na starom cintoríne a priechody už budú nezvratne narušené.
Starosta: Spisujeme nedostatky a chceme sa novému cintorínu povenovať.
Vadovičová: Mne chýba na novom cintoríne zvonica.
Starosta: Zvonicu dáme naceniť.
Žák: Rovnako by sa páčila výsadba na novom cintoríne. Nebolo by riešenie na smetné nádoby nelepiť ale
zavesiť štítky, ktoré by boli pridelené obcou? Už to tu niekto spomínal. Nemusel by zamestnanec obce chodiť
spolu s FCC.
Starosta: Obec sa informovala na tieto nálepky.
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Žák: Ak sa takéto opatrenie prijme, navrhoval by som umiestniť fotopasce na poľné cesty, kde by mohli končiť
nevysypané nádoby. Nik nespomenul ples a teda ja by som chcel pochváliť super akciu. Boli na nej aj iní
poslanci, verím, že sa páčilo aj im. To, že obec v rámci svojich kapacít pripravila takúto akciu, je podľa mňa
úctihodné.
Anetta: Navštevujeme cca 3 plesy ročne a tento bol zatiaľ najlepší.
V. Ilavský: Ako vyzerajú siete Na Doline?
Starosta: Projektant to už obhliadol, aktuálne čakáme na vyjadrenie plynárov. Projekt bude aj na vodu a plyn.
V tomto roku bude aj realizovaný. Projekt kanalizácie sa bude robiť tento rok, avšak realizácia je otázna. Pod
cestou je takmer 170 vlastníkov, čo bude administratívne zdĺhavé vybaviť.
k b o d u 16:
Zástupca starostu ako zapisovateľ zrekapituloval uznesenia schválené na tomto rokovaní OZ.
Starosta obce poďakoval za účasť, ukončil rokovanie.
k b o d u 17:
overovatelia:

Mgr. Juraj Drozda
Mgr. Stanislav Petráš

Dolná Krupá 20. marec 2020
spracoval a zapísal:

Ing. Michal Žák , v. r.

starosta obce:

Mgr. Marek Dekan, v. r.
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