ZÁPISNICA
zo 23. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2014 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie
2. a 3. štvrťrok 2014
4. Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017
5. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Dolná Krupá
6. Úprava rozpočtu obce na rok 2014
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Klementa Baránka a Ing. Petra Brestovanského
Uznesenie č. 64/2014
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 9 - 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 28. júla 2014.
v zmysle uznesenia č. 61/2014 Komisia pre rozvoj, výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku
na základe žiadosti p. Chynoranskej o chove hospodárskych zvierat v susedstve ich rodinného domu vykonala
obhliadku na mieste, pričom o zisteniach bol urobený zápis.
(PRÍLOHA č. 1)
v zmysle uzn. č. 62 Obecný úrad upovedomil p. Dritomského, aby zabezpečil pokosenie buriny na svojom
pozemku pri predajni Centrum, čo sa následne stalo,
v zmysle uzn. č. 63 bol urobený zásyp na zelenom páse pred rodinným domom na Hlavnej ulici, súp. č. 538
Uznesenie č. 65/2014
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.
k b o d u 3:
Starosta obce ospravedlnil neprítomnú hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú a oboznámil prítomných so
záznamom z kontroly č. 4/2014.
(PRÍLOHA č. 2)
a) kontrola pokladne obce Dolná Krupá za 2. a 3. štvrťrok 2014,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 2. a 3. štvrťrok 2014,
c) kontrola sociálneho fondu za 2. a 3. štvrťrok 2014.
Uznesenie č. 66/2014
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 4/2014.
k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predložil hlavné zásady v príprave Programového rozpočtu obce na roky
2015-2017. Materiál dostali poslanci k dispozícii. Očakávané príjmy bežného rozpočtu v roku 2015 boli
predbežne navrhnuté v sume 940 205 €, iné príjmy neboli rozpočtované. predpokladaný príjem v roku 2016 činí
957 681 € a v roku 2017 970 056 €. Rozpočet na rok 2015 je koncipovaný ako vyrovnaný. Rovnako sa
postupovalo aj pri návrhu rozpočtu na roky 2016 a 2017.
(PRÍLOHA č. 3)
Najväčšou investíciou v rokoch 2015 a 2016 bude oprava strechy kultúrneho strediska (69 280 €,- a 46 119 €,-),
r. 2016: spoluúčasť obce na financovaní zberného dvora (17 000 €,-), r. 2016: spoluúčasť obce na rekonštrukcii
miestnych komunikácií (38 870 €,-) a na iných inv. akciách, rekonštrukcia chodníka D. Chríb, Podhájska (57 230
€,-).
- Ing. Brestovanský ocenil, že v rozpočte sú vyčlenené prostriedky na spoluúčať obce na projektoch.
Starosta obce v súvislosti s výdavkami rozpočtu predniesol žiadosti doručené obecnému úradu:

a) divadelná ochotnícka skupina krupanských amatérov Marion požiadala o finančný príspevok vo výške
1 000 € z rozpočtu obce na r.2015,
b) dobrovoľný hasičský zbor požiadal o dotáciu na r.2015 v sume 4 000 € na zariadenie a modernizáciu
hasičskej zbrojnice (nábytok a iné zariadenie, stavebné úpravy, zavedenie vykurovania a uniformy)
(PRÍLOHY č. 4A, 4B)
Poslanci sa zhodli, že prostriedky na predložené žiadosti presunú z plánovaných kapitálových výdavkov
z položky na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho strediska. Nakoľko divadelná ochotnícka skupina nemá
právnu subjektivitu, jej žiadosť treba v zmysle VZN č.54/2006 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
obce treba podať na predpísanom tlačive, žiadateľom bude OZ Korompa, ktoré okrem iného napomáha rozvoju
obce v oblasti kultúry.
Uznesenie č. 67/2014
OZ schvaľuje úpravy v pripravovanom návrhu Programového rozpočtu obce na roky 2015-2017 vo výške5000 €
podľa predložených žiadostí o dotácie.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 68/2014
OZ berie na vedomie prípravu návrhu Programového rozpočtu obce na roky 2015-2017, do ktorého budú
zapracované výdavky schválené poslancami.
k b o d u 5:
Pracovníčky OcÚ p. Dekanová a Ing. Kozáková predniesli návrhy všeobecne záväzných nariadení obce:
pripravovaný návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolná Krupá a č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných
služieb na území obce Dolná Krupá.
Návrh VZN č. 5/2014, 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 - navyšuje sa dotácia na žiaka MŠ a ŠJ na
r.2014 v zmysle rozpočtových opatrení.
Uznesenie č. 69/2014
OZ berie na vedomie prípravu návrhov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá a VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaných služieb na území obce Dolná Krupá.,
(PRÍLOHA č. 5A, č.5B)
Uznesenie č. 70/2014
OZ schvaľuje VZN č. 5/2014, 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 9 - proti 0 - zdržal sa 0/ (PRÍLOHA č. 6)
k b o d u 6:
Starosta obce požiadal Ing.Kozákovú, aby oboznámila prítomných s úpravami rozpočtu obce č. 9, 10, 11, 12 , 13
a 14.
(PRÍLOHY č. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F)
Uznesenie č. 71/2014
OZ berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 9/2014 zo dňa 23.7.2014 , príjmy po úprave
sú 1 121 423 €, výdavky 1 121 423 €,
Uznesenie č. 72/2014
OZ berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 10/2014 zo dňa 28.8.2014, príjmy po úprave
sú 1 122 658 €, výdavky sa nemenili 1 121 423 €,
Uznesenie č. 73/2014
OZ berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 11/2014 zo dňa 2.9.2014, príjmy po úprave
sú 1 123 005 €, výdavky 1 121 770 €,
Uznesenie č. 74/2014
OZ berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 12/2014 zo dňa 30.9.2014, príjmy po úprave
sú 1 123 005 €, výdavky 1 121 770 €.
Starosta obce udelil slovo riaditeľke ZŠsMŠ Mgr. Valjentovej, ktorá požiadala o presunutie finančných
prostriedkov vo výške 18 600 € zo mzdových prostriedkov a z odvodov v sume 4 040 €, spolu 22 040 € na tovary

a služby (nákup školského nábytku a maľovanie tried a kancelárie ekonómky) – zahrnuté v rozpočtovom opatrení
č.13/2014.
Ďalej bolo predložené rozpočtové opatrenie č.14/2014, navýšené príjmové položky rozpočtu vo výške 1 412 €
a výdavkové položky o 1 717 € (o. i. poistenie objektov v projekte revitalizácie centra obce, nákup kamery,
rozšírenie verejného osvetlenia, dotácia DH Karpatská kapela, o ktorú kapela písomne požiadala).
(PRÍLOHA č. 8)
Uznesenie č. 75/2014
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie DH Karpatská kapela vo výške 400 €.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 76/2014
OZ schvaľuje rozšírenie stavby verejného osvetlenia o dva svetlené body na Hlavnej ulici orient.č. 186.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 77/2014

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 13/2014 zo dňa 23.10.2014
príjmy po úprave sú 1 123 005 €, výdavky 1 121 770 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 78/2014
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 14/2014 zo dňa 23.10.2014, príjmy po
úprave sú 1 126 476 €, z toho bežné 962 439 €, kapitálové 2 352 €, z finančných operácií 161 685 € v tom
príjem z rezervného fondu 139 782 € a výdavky po úprave 1 126 476 €, z toho bežné 918 187 €, kapitálové
208 289 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 7
Starosta obce informoval o aktivitách od konania posledného rokovania OZ:
- od 4. 8. sa začal rekonštruovať chodník na ulici Hoštáky, dĺžka 461 m, práce boli ukončené 29.9.2014,
- 14.8. sa uskutočnila kolaudácia stavby „Rekonštrukcia Ul. Krátka“.
- v mesiaci august bol vydaný a v 34. a 35. týždni distribuovaný občasník Krupanský spravodaj,
- 3. 10. sa distribuoval obecný kalendár na rok 2015, ktorý zachytáva stavby, udalosti a spoločenské akcie
v obci,
- 7. 10. bol podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu chodníka na ul. Hoštáky.
Uznesenie č. 79/2014
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce informoval o žiadosti OŠK, ktorú upresnil Mgr. Marek Horváth. OŠK má záujem zmeniť zmluvu
o prenájme nebytových priestorov v budove OŠK formou priameho nájmu -§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 80/2014
OZ schvaľuje zámer prenajať majetok obce podľa cit. zákona - časť budovy OŠK, parc. č. 149/3 K. ú. Dolná
Krupá s podlahovou plochou 82 m2 za minimálne 15 € za m2 /rok.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej oboznámil prítomných so Správou nezávislého audítora adresovanou obecnému
zastupiteľstvu obce Dolná Krupá z uskutočneného auditu individuálnej účtovnej závierky a aj konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2013.
(PRÍLOHA č. 9)
Správa vypracovaná Ing. Imrichom Csókom obsahuje Správu k účtovnej závierke účtovnej jednotky obce Dolná
Krupá k 31.12.2013, Správu ku konsolidovanej účtovnej závierke účtovnej jednotky obce Dolná Krupá k
31.12.2013 a dodatok k správe nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou
závierkou.
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Kozákovej, ktorá prečítala zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
určeného na vyradenie (Počítač Celetron, nadobudnutý v r.2003, chladiace zariadenie z domu smútku,
nadobudnuté v r.1985, 3 verejné studne nadobudnuté v r.1960, 2 studne na starom cintoríne nadobudnuté
v r.1986 a 1 studňa v r. 1983).
Uznesenie č. 81/2014

OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora adresovanú obecnému zastupiteľstvu obce Dolná Krupá
z uskutočneného auditu účtovnej závierky k 31.12.2013, Správu nezávislého audítora adresovanú obecnému
zastupiteľstvu obce Dolná Krupá z uskutočneného auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013 a
dodatok k správe nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou.
Uznesenie č. 82/2014
OZ schvaľuje vyradenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce podľa prílohy č. 7 (Počítač Celetron,
nadobudnutý v r. 2003, chladiace zariadenie z domu smútku, nadobudnuté v r. 1985, 3 verejné studne
nadobudnuté v r. 1960, 2 studne na starom cintoríne nadobudnuté v r. 1986 a 1 studňa v r. 1983).
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce odovzdal slovo kronikárovi Bc. Jurajovi Drozdovi a požiadal ho o prednesenie návrhu zápisu do
obecnej kroniky za rok 2012.
Uznesenie č. 83/2014
OZ schvaľuje návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2012.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 8:
- obyvatelia bývajúci v blízkosti školy Ľuboš Pilát a Mária Petrášová predniesli problém vo veci neúnosnej
situácie s parkovaním motorových vozidiel na ul. J. Brunšvika pri vchode do objektu základnej školy. Tieto
vozidlá blokujú výjazd z garáží na uvedenej ulici. Pani Petrášová uviedla, že pri silnom daždi steká od
bytoviek k ich domu veľa vody, asi by bolo potrebné osadiť do cesty ešte jeden žľab.
-starosta: S Dopravným inšpektorátom PZ SR bude prerokovaná možnosť osadenia dopravnej značky zákaz
státia. Situácia ohľadne stekania vody pri daždi bude posúdená a pristúpi sa k opatreniam.
Uznesenie č. 84/2014
OZ odporúča starostovi obce predniesť na Dopravnom inšpektoráte podnet na návrh riešenia dopravnej situácie
na ul. J. Brunsvika.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
-

- S. Lehota: na nadjazde pri Trnave zarastajú krajnice vegetáciou, ako je to s rozmiestnením jednoa dvojhrobov na novom cintoríne? Divadelníkom nevyhovuje miestnosť , ktorá im bola pridelená na úschovu
kulís v KS a chceli by samostatnú miestnosť na skúšanie a úschovu kulís.
- starosta: v čase projektovania rozšírenia cintorína bol záujem o pochovávanie v jednohroboch malý. Niekoľko
jednohrobov bolo plánovaných súbežne s hlavným chodníkom a vľavo pri plote. Vzhľadom k zvýšeným
súčasným požiadavkám občanov na pochovávanie v jednohroboch sa ráta s rozmeraním ďalších jednohrobov
na mieste plánovaných dvojhrobov. Kontrolu a údržbu krajníc vedľa cestnej komunikácie vykonáva Správa
ciest TTSK.
Uznesenie č. 85/2014
OZ odporúča osloviť záujmové združenia a ponúknuť im výmenu priestorov v kultúrnom dome.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Slabá: ak stromy na cintoríne vyvráti silný vietor, spôsobia škody na náhrobkoch, počas sviatku
pamiatky zosnulých by sa mal umiestniť ku vchodu veľkoobjemový kontajner a pridať odpadkové koše,
navrhla, aby sa na obecnej webovej stránke doplnila do sekcie voľný čas aj informácia o ochotníckych
divadelníkoch.
- starosta obce: minulý rok počas sviatku zosnulých boli na cintoríne pridané stojany s plastovými vrecami,
taktiež aj tohto roku budú pridané nádoby na zber odpadu. Veľkoobjemový kontajner s odpadom pri hlavnom
vchode na cintoríne (pri parkovisku v Hoštákoch) by nepôsobil esteticky a v minulosti mali občania k jeho
umiestneniu výhrady. Doplniť na webovú stránku informácie o pôsobení divadelného súboru nie je problém.
- K. Baránek: opäť sa odpad spaľuje na záhradách. Situácia by sa mala riešiť aj tak, že obec určí miesto na
sústredenie tohto odpadu, kde by mali občania možnosť vyviesť aspoň drevný odpad, ktorý by sa dal drviť
a odviezť.
- starosta: na sústredenie drevného odpadu musí mať obec vyčlenený po celý rok pozemok s dostatočnou
rozlohou, kde okrem konárov do určitého priemeru nesmie byť iný odpad. Drvičku na drevo objednáva firma
ASA, vlastnú drvičku nemá. Je potrebné nájsť vhodný pozemok vo vlastníctve obce, na ktorom by sa sústredil
drevný odpad.
Z diskusie poslancov vyplynulo, že ako najvhodnejší by bol obecný pozemok pri autobusovej zástavke Horný
mlyn. Po zistení ďalších podrobností drvenia drevného odpadu sa prerokuje možnosť jeho sústredenia na
vybranom mieste a následného drvenia.
- Ing. Totka: prepadnutý asfalt pred RD p. Heráka na ul. Hoštáky.

- starosta: jama bude označená, následne zabezpečená oprava
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Klement Baránek ..............................
Ing. Peter Brestovanský ...........................
Dolná Krupá, 1. november 2014
spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

