ZÁPISNICA
z 11. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 9. novembra 2012 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie
III. štvrťrok 2012
4. Príprava návrhu programového rozpočtu obce na roky 2013-2015
5. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Dolná Krupá
6. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia č. 5, 6, 7, 8/2012
7. Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dolná Krupá
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil poslankyňu Mgr. Martinu Slabú a poslanca Ing.
Mareka Totku.
Uznesenie č. 59/2012
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 10. augusta 2012.
- k uzneseniu č. 58/2012 vo veci poškodenia cesty, vodovodného ventilu a prípojky bolo obhliadkou priamo
na mieste zistené, že pripomienky sťažovateľa sa nezakladajú na objektívnom posúdení stavu vecí, pretože
nič z uvedeného nebolo poškodené.
- Starosta obce po súhlase OZ z bodu 8 - rôzne presunul informáciu o aktuálnej situácii v škole a odovzdal
slovo riaditeľke ZŠsMŠ Mgr. Valjentovej:
Mgr. Valjentová na úvod informovala o problémoch pri preberaní funkcie (kotolňa a bočný vchod nespĺňali
bezpečnostné predpisy, chýbali aktuálne revízie, ak sa revízie uskutočnili, neodstránili sa zistené nedostatky,
nerobili sa kontroly povinné zo zákonov). Sú to položky navyše a musia sa zaplatiť.
Aj keď škola vyzerá zvonku pekne, vybavenie tried je zastarené. Ako príklad uviedla vybavenie interiéru
v ZŠ Cífer a Špačince. Bohužiaľ, sponzorsky sa škola po tejto stránke vybudovať nedá. Škola nemá ihrisko,
škôlkari sa nemajú kde hrať. Ihriská sú vo vlastníctve štátu. Učebňa IKT nespĺňa bezpečnostné predpisy, z 15
PC sú 3 nefunkčné. Jazyková učebňa nikdy nebola sfunkčnená.
Ak si chceme v obci udržať žiakov, musí obec pri zostavovaní rozpočtu myslieť aj na vzdelávanie.
Prvé kroky na zlepšenie situácie už boli podniknuté, upravujú sa vonkajšie ihriská, odstránili sa
najkrikľavejšie prípady nedodržiavania bezpečnostných predpisov, pripravujú sa žiadosti o dotáciu
z Krajského školského úradu.
- P. Magulová – vedúca školskej jedálne taktiež poukázala na to, že aktuálne revízie tohto roku neboli
urobené ani v školskej jedálni a kuchyne. Nábytok v jedálni je zastaralý. Poukázala aj na to, že v porovnaní
s inými školami sú mzdy nepedagogických zamestnancov nižšie.
- Mgr. Lehotová prečítala zápisnicu zo zasadnutia Rady školy pri ZŠsMŠ v Dolnej Krupej, podľa ktorej
riaditeľka na rade školy prezentovala tie isté problémy ako na OZ.
(PRÍLOHA č. 1)
- starosta obce: reagoval na slová riaditeľky školy: obec investovala do školských budov nemalé
prostriedky. vybudovala sa nová MŠ (4,5 mil.), v rokoch 2005-6 sa vybudovalo nové plynové kúrenie
(2,7 mil. Sk), obec realizovala v rokoch 2009-2010 projekt Rekonštrukcia ZŠsMŠ v hodnote 21 mil. Sk,
v rámci ktorého boli zrekonštruované všetky budovy školy (okrem telocvične) pričom obec ako
spoluúčasť na projekte z vlastného rozpočtu prispela 2 mil. Sk, v roku 2011 bola zrekonštruovaná
telocvičňa pričom obec na túto investičnú akciu zabezpečila 50 400,-€ z havarijného fondu Ministerstva
školstva SR a z rozpočtu obce bolo poskytnutých 61 000,-€, vybudovalo sa osvetlenie školského areálu v
hodnote 8 423,- € , obec nainštalovala v škole kamerový systém v hodnote min. 10 tis. €, ktorý bol

hradený z dotácie z projektu realizovaného obcou a z rozpočtu obce, obec spolufinancovala aj projekt
premena tradičnej školy na modernú (5 000 €). Za posledných sedem rokov bolo investovaných do ZŠ s
MŠ spolu cca 1,17 mil. €.
Problém vybavenia interiéru je aktuálny vo všetkých obecných budovách, nábytok na obecnom úrade je
tiež zastaraný, niektoré kusy darované už ako vyradené z inej organizácie, pracovníčky obecného úradu
majú podstatne staršie počítače ako žiaci a s nimi spracúvajú celú agendu obecného úradu, pričom žiaci
ich používajú na výučbu, ihriská zanedbalo v minulosti vedenie školy a keďže sú vo vlastníctve Štátneho
pozemkového fondu, ich prevod do vlastníctva obce je prakticky nerealizovateľný, čo však nie je
prekážkou pre školu, aby ich používala. Argument, že rodičia umiestnia dieťa do inej školy kvôli
morálne zastaralému interiéru, je diskutabilný, podľa vyjadrení rodičov, ktorí deti umiestnili do iných
škôl (aktuálne cca 18 detí) sú za ich rozhodnutím určité výhrady voči postupom niektorých učiteľov,
ďalej názor rodičov, že deti dostanú inde kvalitnejšiu výučbu, prípadne rodičom cestujúcim za prácou
vyhovuje, aby si zobrali deti do školy v mieste svojho zamestnania. Vedenie ZŠsMŠ má školské budovy
v správe a musí sa o ne starať aj z hľadiska bezpečnosti. Výbava interiéru v ZŠ v Cíferi a v Špačinciach
nebola financovaná z rozpočtov obcí, ale si ju zabezpečilo vedenie škôl z mimorozpočtových zdrojov –
cez projekty , z príspevkov z rodičovských združení, sponzoring atď. Dokonca budova ZŠ Cífer sa iba
v tomto období začala rekonštruovať z fin. prostriedkov poskytnutých havarijným fondom MŠ SR a
časť poskytla z rozpočtu obec.
Zároveň starosta p. riaditeľke Mgr. Valjentovej pripomenul, že na výberovom konaní na riaditeľku,
prezentovala, že bude vo veľkej miere zabezpečovať potreby školy z mimo rozpočtových zdrojov
(projekty, sponzoring atď).
Čo sa týka platových pomerov nepedagogických zamestnancov , uvedených vedúcou školskej jedálne,
treba uviesť, že z obecného rozpočtu sú priamo platení aj ďalší zamestnanci a v budúcom roku podľa
memoranda medzi ZMOS a vládou SR musí obec na r.2013 viazať 15% fin. prostriedkov z bežného
rozpočtu.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú, aby predniesla Správu hlavného kontrolóra obce
ku kontrole pokladne obce Dolná Krupá, ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za
obdobie III. štvrťrok 2012
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných s obsahom Záznamu z kontroly č. 4/2012, ktorý obsahoval:
- kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za III. štvrťrok 2012,
- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie III. štvrťrok 2012,
- kontrolu dodržiavania VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2011
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením správy so záverom, že neboli zistené žiadne kontrolné
zistenia.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 60/2012
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce ku kontrole pokladne obce Dolná Krupá, ku kontrole
príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie III. štvrťrok 2012 a kontrole VZN č.1/2011.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby predniesla hlavné zásady v návrhu programového rozpočtu obce
na roky 2013-2015. Návrh dostali poslanci k dispozícii.
(PRÍLOHA č.3)
Príjmy: rok 2013= 873 247 €, rok 2014= 896031 €, rok 2015= 912 254 €. V rozpočte na rok 2013 sa navyše
ráta s rezervným fondom vo výške 119 000 €, ktorý bude použitý na Rekonštrukciu miestnej komunikácie na
ul. Horná..
Výdavky sú podľa rozpočtovej klasifikácie rozdelené do 14 programov. Uvedené položky zahŕňajú aj
program vzdelávanie, ktorý obsahuje rozpočet školstva.
Ako finančne najnáročnejšie akcie a investície v roku 2013 sú navrhnuté: rekonštrukcia miestnej
komunikácie na Hornej ulici (200 000 €) údržba budovy OcÚ (15 000 €), zabezpečenie osláv 900. výročia
1. písomnej zmienky o obci (5 000 € ), realizácia nových čakární na autobusových zastávkach (6 340 €).
Starosta vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k príprave programového rozpočtu obce:

- PhDr. Korchová: v rozpočte by sa mali zohľadniť aj návrhy, ktoré vzišli z rokovania rady školy. Na
školstvo v obci sa celkovo dáva málo peňazí a navrhla dať hlasovať o zrušení investičnej akcie
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ul.
-starosta obce: Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ul., na ktorú obec
šetrila fin. prostriedky štyri roky, by v tomto prípade znamenalo zmarenie investičnej akcie aj so
všetkými dôsledkami (svedčilo by to o neefektívnom vynakladaní verejných prostriedkov). Táto
skutočnosť by bola uvedená aj v audítorskej správe, ktorá sa predkladá, ak sa obec uchádza o dotácie
v rámci projektov. Z tohto dôvodu by obec neuspela a neboli by jej schválené dotácie. Okrem toho
uvedená miestna komunikácie a priľahlý rigol sú v dezolátnom stave. V dôsledku nerovností a jám na
komunikácii je ohrozované zdravie občanov, v mesiaci októbri došlo k dvom úrazom-zlomená ruka
u bicyklistu a úraz hlavy u ďalšieho občana. V dôsledku dezolátneho stavu odvodňovacieho rigola hrozí
pri prívalových dažďoch a búrkach vytopenie priľahlých domov a tým veľké škody na súkromnom
majetku. Nemožno súhlasiť s tvrdením, že na školstvo sa v obci dáva málo finančných prostriedkov. Na
základe uvedeného prehľadu nasledujúceho po informácii riaditeľky ZŠsMŠ je to za posledných sedem
rokov 1,17 mil.€ (35 mil.Sk), čo ročne predstavovalo priemerne 167 tis.€ (5mil.Sk), sú to značné fin.
prostriedky, ktoré obec ročne neinvestovala do žiadneho iného obecného majetku.
- Mgr. Petráš: zúčastnil sa zasadania rady školy, kde prítomní boli oboznámení aj s hospodárením a
finančnou situáciou školy. Rozpočet školy neúmerne zaťažujú platby za poistenie školských budov,
ktoré vlastní obec a iné služby, ktoré nesúvisia so samotným vzdelávaním. Z prevádzkových nákladov
potom zostáva veľmi malá čiastka, ktorá neumožňuje takmer žiadne investície, ktoré by zabezpečili
rozvoj školy. V tomto smere škola doslova živorí. Navrhol preto znovu zvážiť výšku niektorých
investícií obce v budúcom roku.
-starosta obce: platby za poistné dvoch budov, ktoré hradí ZŠsMŠ z normatívu je odhadom 550,-€,
poistné za tretiu budovu je hradené v rámci originálnych kompetencií obce. Podobná prax je aj
v niektorých iných obciach. Škola je financovaná cez Krajský školský úrad tak, že tento obci zasiela
finančné prostriedky (normatív), ktoré obec v plnej výške zasiela škole, z týchto prostriedkov sa hradia
mzdy a odvody – mzdový normatív a prevádzkové náklady školy – prevádzkový normatív. Bývalé
vedenie školy z takto pridelených finančných prostriedkov uhrádzalo poistné aj náklady na revízie a iné.
Z prostriedkov z KŠÚ boli v min. rokoch postupne v pavilóne A zrekonštruované dievčenské aj
chlapčenské sociálne zariadenia, v pavilóne B boli zrekonštruované chlapčenské sociálne zariadenia, boli
vymenené okná na telocvične a nalepené nové hydroizolačné fólie na pergolách priľahlých
k jednotlivým budovám a zároveň sa na nich vymenili okapové plechy. Už na výberovom konaní v júni
t.r., na ktorom rada školy vyberala nového riaditeľa ZŠsMŠ bola rada školy upozornená (členom rady sú
štyria poslanci OZ), že všetci traja kandidáti prezentujú také ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť iba zrušením
investičných akcií v obci a presunom týchto fin. prostriedkov do školy, avšak toto nie je cesta, ktorá
zabezpečí vyvážený rozvoj obce aj v iných oblastiach.
Ing. Brestovanský: Všetky požiadavky školy, nemôže obec splniť naraz, treba špecifikovať, ktoré sú
najakútnejšie, zároveň nežiadať od obce fin. prostriedky na zabezpečenie potrieb, ktoré škola môže
uhradiť z prevádzkových nákladov.
- Ing. Kozáková: školu financuje štát formou normatívov vychádzajúcich z počtu žiakov na začiatku
každého školského roka. Škola má aj vlastné príjmy cez tzv. originálne kompetencie, kde ide o čiastočnú
úhradu nákladov na prevádzku MŠ a školských zariadení (školský klub detí a školská jedáleň).
- PhDr. Korchová: áno, materská škola má aj vlastné príjmy, z ktorých na investície dáva menej ako
polovicu, ostatné zostávajú v rozpočte obce. V budúcom roku plánuje investovať do vybudovania
detského ihriska, kde bude požadovať financie práve z týchto príjmov.
-starosta: v rozpočte obce z vlastných príjmov MŠ nezostáva žiadna čiastka, tieto sú v plnej výške
zasielané do MŠ.
- Mgr. Horváth: ak sa chceme k problému postaviť vecne, škola, ktorá má vlastný rozpočet, nech uvedie
položky, ktoré nemá z čoho financovať. Prerokujú sa na najbližšom rokovaní OZ.
- PhDr. Korchová: navrhla, aby sa z rozpočtu obce financovalo poistenie budov a platby za revízie.
V najbližšom čase to predstavuje asi 4000 €. V rozpočte na rok 2013 by sa rovnako malo zohľadniť aj
navýšenie osobných príplatkov zamestnancov školskej jedálne.

- Mgr. Horváth: navrhol aby sa znížila položka na údržbu budovy OcÚ z 15 000 na 13 000 €
a rekonštrukcia miestnej komunikácie na Hornej ulici z 200 000 na 198 000 €. Pri druhej z akcií je
predpoklad, že celková cena vysúťažená vo verejnom obstarávaní bude nižšia ako v návrhu rozpočtu.
- Poslanci návrh podporili a starosta dal o ňom hlasovať.
Uznesenie č. 61/2012
OZ berie na vedomie pripravený návrh programového rozpočtu obce na roky 2013-2015 s tým, aby do
návrhu boli zapracované nasledujúce zmeny: údržba budovy OcÚ 13 000 € a rekonštrukcia miestnej
komunikácie na Hornej ulici 198 000 €. Finančné prostriedky vo výške 4000 € sa použijú v programe
vzdelávanie.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce a pracovníčky OcÚ predniesli návrhy všeobecne záväzných nariadení obce VZN č. 1/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Dolná Krupá. V článku 2.2. bode 3 písm. c) je návrh ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru upraviť z 0,07 na 0,08 €, návrh tejto zmeny vyplynul z dikcie
§ 104f zákona o miestnych daniach a poplatkoch č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. A.S.A.
Trnava, spol. s r.o. obci oznámila, že s platnosťou od 1.1.2013 zvyšuje ceny za vývoz odpadu o 5 %, z tohto
dôvodu v Čl. 6 bod 4 sadzbu poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa navrhuje zvýšiť o 5 %. V
sadzobníku cien k VZN č.3/2009 O úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá navrhuje sa zrušiť
položku v bode 3 Prenájom hnuteľných vecí - kontajner.
(PRÍLOHY č. 4,5)
Ing. Totka: navrhol v sadzobníku cien aj zvýšenie poplatku za ohlásenie oznamu v obecnom rozhlase na 5€.
Uznesenie č. 62/2012
OZ schvaľuje zmeny v návrhoch VZN:
a) č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dolná Krupá
b) č. 3/2009 O úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá - Sadzobníku cien.
/za 6 - zdržal sa Petráš - proti Slabá/
k b o d u 6:
Starosta obce a Ing. Kozáková informovali o zmenách v rozpočte.
(PRÍLOHY č. 6,7,8,9)
- Mgr. Petráš navrhol, aby boli do zmeny rozpočtu zapracované aj náklady na zhotovenie kópií leteckého
snímkovania vo výške 150 €, ktoré budú použité pri úprave expozície v obecnom múzeu v roku 2013.
Do rozpočtového opatrenia bude zahrnutá aj dotácia OŠK -šachovému oddielu na zakúpenie digitálnych
hodín v sume 300€.
Uznesenie č. 63/2012
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 5, 6,7.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 64/2012
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 8/2012 z 8. 11. 2012.Rozpočet po
opatreniach je vo výške: príjmy 926912 €, z toho bežné 868704, kapitálové 22394, z fin. operácií 35814,
výdavky 926912€ , z toho bežné 802764, kapitálové 110225, z fin. operácií 13 923.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 7
Starosta predložil prítomným Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dolná
Krupá, vypracované 6.11.2012, ktoré nahrádzajú Zásady hospodárenia s fin. prostriedkov obce z 1.10.2007
a sú v podstate ich aktualizáciou a doplnením. V nových „Zásadách ..“ upriamil pozornosť na §20
Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom, kde v predchádzajúcich zásadách bola suma povoleného
prekročenia výdavkov rozpočtu obce pri dosiahnutí vyšších príjmov a suma presunu rozpočtových výdavkov
v rámci položiek, ktorú môže schváliť starosta stanovená na max. 1660 eur na jednu rozpočtovú položku. V
nových „Zásadách je suma povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce a suma
presunu rozpočtových výdavkov v rámci položiek v bežnom rozpočte, ktorú môže schváliť starosta navrhnutá
do výšky 2000 eur a v kapitálovom rozpočte do výšky 4000 eur. Tieto sumy dal na pripomienkovanie
poslancom. Pripomienky neboli vznesené.
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 65/2012
OZ schvaľuje Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dolná Krupá.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o smernici upravujúcej postup a zaraďovanie
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z fondov EÚ do rozpočtu obce. Starosta smernicu predložil
na schválenie.
(PRÍLOHA č. 11)
Uznesenie č. 66/2012
OZ schvaľuje Smernicu č. 3/2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov
z fondov EÚ do rozpočtu obce.
Starosta ďalej obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ.
- 18.-19.8. sa konal 20. ročník festivalu dychových hudieb Dychfest 2012,
- 31.8. boli ukončené práce v budove OcÚ (vymenil sa vodovodný systém a pevného sanitárne
príslušenstvo, rekonštruovali sa sociálne zariadenia a previedli sa maliarske práce),
- 27.8. Správa ciest TTSK opravila zábradlie pri autobusovej zastávke Liehovar,
- 30.8. a 4.9. spoločnosť Vodohospodárske stavby, a. s. Bratislava uskutočnila opravy miestnych
komunikácií nad kanalizačnou stokou,
- 18.-22.9. bola urobená nová fasáda na požiarnej zbrojnici,
- 19.9. bol podpísaný preberací protokol na parkovisko pri cintoríne a tým oficiálne ukončená jeho stavba.
Stavba si vyžiadala práce navyše, pretože celá plocha nemala požadovaný modul pružnosti. Musela sa
realizovať cementácia plochy a najvyššie náklady si vyžiadala úprava a asfaltovanie priľahlej miestnej
komunikácie z dôvodu neodtekania vody. Cesta musela byť spevnená stabilizačným betónom, vyhotovila
sa nová vsakovacia jama a bol vyhotovený na časti miestnej komunikácie nový asfaltový koberec.
Celkové dodatočné náklady dosiahli 11 773 € bez DPH.
- 2.10. bolo skolaudované odvodnenie parkoviska a dňa 16.10. osvetlenie a samotná plocha parkoviska,
- 1.10.-5.10. bola v dĺžke asi 14 m vybudovaná v areáli OŠK kanalizačná prípojka ku kabínam,
- 7.11. sa uskutočnila kontrola projektu „Revitalizácia centra obce Dolná Krupá“, ktorú vykonal auditor
Európskej únie z Bruselu za účasti pracovníkov Ministerstva financií SR a Trnavského samosprávneho
kraja. Kontrola predmetného projektu bola bez nálezu.
- dňa 9.12. sa uskutoční predvianočné posedenie s dôchodcami.
Uznesenie č. 67/2012
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta v ďalšej časti predniesol listy a žiadosti adresované OCÚ:
Obec listom č.645/2012 zo dňa 31.10.2012, s prihliadnutím na uzn. OZ č.50/2011 oznámila JUDr.
Petrovi Juhásovi, bytom Matuškova 3332/1, že súhlasí s rozdelením IBV v lokalite Potôčky na dve
etapy.
(PRÍLOHA č. 12)
Uznesenie č. 68/2012
OZ berie na vedomie stanovisko obce k rozdeleniu IBV v lokalite Potôčky na dve etapy.
Stanovisko k zámeru výstavby obec prerokovala a schválila na rokovaní OZ 13. 05.2011.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- žiadosť Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava o umiestnenie telekomunikačnej prípojky v rámci
napojenia novostavby bytovky na Školskej ulici.
(PRÍLOHA č. 13)
Uznesenie č. 69/2012
OZ schvaľuje povolenie umiestnenia telekomunikačnej prípojky na základe žiadosti Slovak Telekom, a. s.,
Karadžičova 10.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

- žiadosť Obecného športového klubu v Dolnej Krupej pre šachový oddiel v Dolnej Krupej o príspevok 300 €
na zakúpenie digitálnych hodín.
(PRÍLOHA č. 14)
Uznesenie č. 70/2012
OZ schvaľuje dotáciu 300 € na zakúpenie digitálnych hodín na základe žiadosti Šachového oddielu v Dolnej
Krupej.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

- žiadosť Ivany Rihovej, rod. Galgociovej, bytom Horný Chríb 416/46 Dolná Krupá o odkúpenie obecných
pozemkov parc. č. 4184/29 a 4167/6 za účelom výstavby rod.domu.
(PRÍLOHA č. 15)

- starosta obce objasnil postup pri podobných žiadostiach. Obec musí postupovať v súlade s ust. § 9a zákona
č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Pozemok musí byť najskôr ohodnotený podľa osobitného
predpisu znalcom, obec musí zverejniť oznam o zámere predaja, zároveň zverejniť lehotu na doručovanie
ponúk a až následne sa môže predaj uskutočniť.
Uznesenie č. 71/2012
OZ schvaľuje zámer predaja majetku obce – časti pozemkov parc. č. 4184/29 – 71m2 a 4167/6 -101m2
katastrálne územie Dolná Krupá priamym predajom. Uvedené časti pozemkov sú v geometrickom pláne č.
26/2012 zo dňa 22.5.2012 označené ako parč. č 4184/95 a parc. č.4167/8. Cena pozemku bude určená
znalcom podľa osobitného predpisu.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

- žiadosť Jána Havjara, bytom Horný Chríb 446 Dolná Krupá o úpravy na rodinnom dome suseda.
(PRÍLOHA č. 16)
Uznesenie č. 72/2012
OZ odporúča členom Komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
vykonať obhliadku rodinného domu p. Ilavského na základe žiadosti Jána Havjara, bytom Horný Chríb 446
Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- starosta nakoniec navrhol OZ, aby sa určila cena za predaj nehnuteľného majetku obce na základe žiadosti
Petra Poláka, Hlavná 39/178 Dolná Krupá. Časti pozemkov parc. č. 151/1 a parc. č. 151/2 v súhrnnej
výmere 12 m2.
Poslanci sa zhodli na cene 5 € za m2. Starosta dal o návrhu na predaj hlasovať.
Uznesenie č. 73/2012
- OZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a, ods.8, písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.
neskorších predpisov prevod vlastníctva pozemku: parc. č. 151/4 ( ktorá vznikla z pôvodných parciel
č.151/1 a č.151/2), v kat. území obce Dolná Krupá, register C, zastavaná plocha s výmerou 12 m², zapísaná
na LV č.1400, vedenom Katastrálnym úradom, Správou katastra Trnava ako prípad hodný osobitného
zreteľa kupujúcemu: Peter Polák, bytom Dolná Krupá, Hlavná ul.39/178, za cenu 5 eur za 1m².
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že predmetný pozemok obec nevyužíva ani neužíva a pozemok tvorí
s ostatnými pozemkami vo vlastníctve záujemcu o kúpu jeden celok a je súčasťou prístupu k stavbe vo
vlastníctve záujemcu. Odkúpením pozemku sa vyrieši problém vlhnutia priľahlých budov zmenou
umiestnenia zvodov dažďovej vody na strechu plánovanej prístavby skladu záujemcu o kúpu.
Návrh na vklad zaplatí kupujúci.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
- Mgr. Lehotová: občania sa pýtajú, či nie je možné umiestniť jeden kontajner aj na nový cintorín.
- starosta: pokým je na novom cintoríne iba 10 hrobov, kontajner by nebol dostatočne využívaný a skôr by
slúžil na ukladanie odpadu pre obyvateľov priľahlých domov, pričom dva kontajnery umiestnené pri starom
cintoríne sú iba kúsok od nového cintorína.
- Mgr. Kováč pozval všetkých na divadelné predstavenia, ktoré sa uskutočnia v kinosále 18. a 25. novembra.
- Mgr. Horváth: kto obvykle zabezpečuje svetelné tabule „Spomaľ“, resp. tabule s meračom rýchlosti? Aké
by boli náklady pri prípadnom osadení takýchto tabúľ.
- starosta: tabule financujú obce z vlastných rozpočtov, väčšinou ide o obce na frekventovanejších cestách,
resp. o obce, ktorých rozpočet niekoľkonásobne presahuje rozpočet našej obce, sú to finančne náročné
zariadenia.
- Mgr. Slabá: poďakovala za zverejnené fotografie z vďakyvzdania na obecnej webovej stránke a v rámci
pripravovaného zámeru osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky v roku 2013 navrhla, aby obec zabezpečila
vystúpenie M. Podhradskej P. Čanakyho pre deti.
- Ing. Totka poukázal na jesenné pálenie buriny v záhradách, pri ktorom býva zadymená celá obec.
- K. Baránek: na zákrute na Hlavnej ulici pri rodinnom dome Ľ. Sládečka chýba dopravná značka „Prechod
pre chodcov“. Chodník pri RD Choreňových je treba upraviť, pri uzavretom smetisku sa robí divoká
skládka na opačnej strane, divoká skládka je stále aj za Hornou ulicou. Obec neposkytuje žiadne služby,
ktoré by mohli byť spoplatnené, v iných obciach napr. vlastnia rôzne stroje a mechanizmy.
- starosta: v súčasnej dobe a v súčasnom podnikateľskom prostredí je nereálne, aby obec vyvíjala
podnikateľské aktivity, mechanizmy – traktory s výbavou vlastnia obce, ktoré ich získali v rámci dotácií na
zberné dvory. Skládka vznikajúca pri bývalom smetisku je v katastri obce Boleráz, žiaľ divoká skládka za
Hornou ul. pretrváva, napriek neustálej snahe OcÚ o jej likvidáciu.

- Ing. Brestovanský: obec by mohla vlastniť aspoň drvič odpadu. Na moste z Trnavy pri odbočke na
Bohdanovce cesta sadá a toto miesto sa stáva nebezpečným. Rovnako na krajniciach sa v tomto úseku
udržiava vrstva vody.
- Starosta: zakúpenie drviča odpadu stojí cca 130 000,-€.
- Mgr. Petráš: bolo by treba do zeleného pásu pri miestnej komunikácii vedúcej popri ZŠsMŠ urobiť zásyp
vhodným inertným materiálom, aby sa autami z týchto priestorov neroznášalo blato.
Uznesenie č. 74/2012
OZ odporúča obecnému úradu zabezpečiť u Správy ciest TTSK osadenie dopravnej značky „Prechod pre
chodcov“ na Hlavnej ulici.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 75/2012
OZ odporúča obecnému úradu listom informovať Správu ciest TTSK o nebezpečnom úseku na ceste Trnava
Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

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 8 - 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: Ing. Marek Totka
Mgr. Martina Slabá
Dolná Krupá, 15. november 2012

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Prezenčná

listina

zo zasadania Obecného zastupiteľstva Dolná I)iupá
konaného dňa: 9.11.2012 v zasadačke OCÚ Dolná Krupá
Zoznam poslancov:
P.č.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

9.

Priezvisko a meno:
Baránek Klement

. Korchová
Lehota Stanislav
Petráš
Slabá
Totka

Hlavný kontrolór:
Ing. Mária Vadovičová
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Ing. Teofil Mihalovič
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