ZÁPISNICA
z 4. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júna 2015 o 18.00 hod. 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 1.7.2015 do
31.12.2015
4./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Dolná Krupá za rok 2014
5./ Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dolná Krupá za rok 2014
6./ Úprava rozpočtu obce
7./ Rôzne
8./ Diskusia
9./ Návrh na uznesenie
10./ Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, neprítomní poslanci: Mgr. Juraj Anetta, Ing. Marek Totka sa
vopred ospravedlnili
k b o d u 1:
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, za overovateľov určil Mgr. Mareka Dekana
a Stanislava Lehotu. Predniesol program a dal o ňom hlasovať.
Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania nasledovne:
1./ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá na obdobie od 1.7.2015 do
31.12.2015
4./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Dolná Krupá za rok 2014
5./ Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dolná Krupá za rok 2014
6./ Úprava rozpočtu obce.
7./ Rôzne
8./ Diskusia
9./ Návrh na uznesenie
10./ Záver
/za 6- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 2:
Starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho 3. zasadnutia zastupiteľstva:
- uznesením č. 36/2015 bolo odporučené zamestnancom obecného úradu listom upozorniť prevádzkovateľov
barov a pohostinstiev v obci na dodržiavanie času prevádzky v zmysle platného VZN č.6/2009 – list bol
zaslaný 2.6.2015.
Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia, ochrany poriadku a riešenia sťažností obce Dolná Krupá
v zložení Mgr. Juraj Anetta, Ing. Marek Totka vykonala kontrolu dodržiavania času prevádzky – Záznam
z vykonanej kontroly zo dňa 8.6.2015 prečítal starosta. Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia VZN
č.6/2009 o určení pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá
(PRÍLOHA č. 1)
- Uzneseniami č.46 až 49/2015 bolo odporučené zamestnancom obecného úradu vykonať úkony ohľadom
VZN č.4/2015 a Záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu Obce Dolná Krupá – uznesenia
boli splnené. Uznesením č. 63/2015 bolo odporučené starostovi obce upraviť dobu vyhlasovania
v miestnom rozhlase – doba vyhlasovania bola od 15.5.2015 upravená.
Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ.
/za 6- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam Komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia, ochrany
poriadku a riešenia sťažností obce Dolná Krupá z kontroly dodržiavania času prevádzky služieb na území
obce Dolná Krupá.
/za 6- proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú, aby prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá na obdobie od 1.7.2015 do 31.12.2015. Pripomienky neboli
vznesené, nasledovalo hlasovanie.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolná Krupá na
obdobie od 1.7.2015 do 31.12.2015
/za 6- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Ďalej Ing. Vadovičová predniesla stanovisko k Záverečnému účtu Obce Dolná Krupá za rok 2014.
(PRÍLOHA č. 3)
Hlavný kontrolór obce vypracúva v súlade s ods. 1 písm. c) § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladá odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve.
Hlavná kontrolórka obce Dolná Krupá posudzovala zákonnosť predloženého návrhu a jeho metodickú
správnosť. Návrh záverečného účtu obce je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 ods. 1 a 2
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti.
V zmysle § 16 ods. 10 písm. a) tohto zákona odporučila hlavná kontrolórka obce uzatvoriť prerokovanie
Záverečného účtu obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 s hodnotiacou správou
uznesením OZ v znení „schvaľuje Záverečný účet Obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
s hodnotiacou správou s výrokom: „schvaľuje celoročné hospodárenie obce Dolná Krupá za rok 2014 bez
výhrad“.
Uznesenie č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce
Dolná Krupá za rok 2014.
/za 6- proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce predložil na prerokovanie záverečný účet obce s hodnotiacou správou, ktorý bol zverejnený 15
dní pred zasadnutím OZ na verejnú diskusiu a dostali ho všetci poslanci na preštudovanie v časovom
predstihu pred rokovaním OZ. Okrem toho vychádzali zo stanoviska hlavnej kontrolórky obce.
(PRÍLOHA č. 4)
Poslanci nemali otázky k predloženému dokumentu ani nevzniesli výhrady, vychádzali zo stanoviska hlavnej
kontrolórky obce. Uskutočnilo sa hlasovanie.
Uznesenie č. 69/2015
OZ schvaľuje Záverečný účet Obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 s hodnotiacou
správou s výrokom: súhlasí s celoročným hospodárením Obce Dolná Krupá za rok 2014 bez výhrad.
/za 6- proti 0 – zdržal sa 0/
Uznesenie č. 70/2015
OZ potvrdzuje použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu za rok 2014
a) z prebytku bežného rozpočtu po úprave v sume 145 254,49 €
b) v rámci finančných operácií z prostriedkov rezervného fondu vo výške 59 899,12 €
/za 6 – proti 0 – zdržal sa 0/
Uznesenie č. 71/2015
OZ berie na vedomie
a) použitie zostatku účelovo určených bežných príjmov z r.2014 na financovanie bežných výdavkov ZŠsMŠ
na rok 2015 v sume 18 123,23 eur,
b) použitie zostatku účelovo určených kapitálových príjmov z r.2014 na financovanie kapitálových výdavkov
obce v roku 2015 v sume 1 344,00 eur.
/za 6 – proti 0 – zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení
č. 10, 11, 12, 13/2015.
(PRÍLOHY č. 5,6,7,8)
- Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 z 19.5.2015- úprava sa týka rozpočtu obce, navýšenie príjmov o dotáciu
z recyklačného fondu a o príjmy z prenajatých zariadení, spolu o 462,- €. V rovnakej sume navýšené
výdavky- na odvoz separovaného odpadu, STK hasičské auto, náhradné súčiastky do kosačiek .

- Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 z 19.5.2015 – úprava sa týka rozpočtu obce na strane príjmov a školy na
strane výdavkov- dotácia na učebnice – navýšené o 627,- €
- Rozpočtové opatrenie č.12/2015 z 1.6.2015 – úprava v rozpočte obce –príjmy aj výdavky navýšené
o prídavky na dieťa – osobitný príjemca a vo finančných operáciách zapojenie zostatku účelového
kapitálového daru z r.2014 do príjmov r.2015, spolu o 1462,- €.
- Rozpočtové opatrenie č.13/2015 z 26.6.2015 – úprava v rozpočte obce –príjmy aj výdavky navýšené
o 8400,- €. Príjmy: v bežnom rozpočte úhrada za vecné bremeno a z prenájmu, v kapitálovom rozpočte za
predaj pozemkov. Výdavky: navýšenie na rozšírenie sociálnych zariadení v MŠ o 8400 €, z toho sa bude
3814 € financovať z príjmu z predaja pozemku. Ing. Kozáková podala vysvetlenie k jednotlivým položkám.
Uznesenie č. 72/2015
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2015 na základe rozpočtového opatrenia č.
10,11,12/2015. Upravený rozpočet na r. 2015 po opatreniach č. 10,11,12 je : príjmy po úpravách sú 996 891
€, z toho bežné 977 424 €, kapitálové 0 €, z finančných operácií 19 467 € (zostatok príjmov z minulého roku)
a výdavky po úprave 996 891 €, z toho bežné 903 247 €, kapitálové 93 644 €.
/za 6 – proti 0 – zdržal sa 0/
Uznesenie č. 73/2015
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 13/2015. Upravený rozpočet na
r.2015 po rozpočtovom opatrení č.13/2015 je: príjmy po úpravách sú 1 005 291 €, z toho bežné 982 010 €,
kapitálové 3 814 €, finančných operácií 19 467 € (zostatok príjmov z minulého roku) a výdavky po úprave
1 005 291 €, z toho bežné 903 247 €, kapitálové 102 044 €.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta informoval, že na základe uznesenia č.58/2015 zo 7.5.2015 bol zverejnený zámer na zámenu
nehnuteľného majetku - pozemku vo vlastníctve obce, nachádzajúceho sa pod administratívnou budovou PD
Krupá v Dolnej Krupej za stavbu rokovacej sály a obslužných priestorov súp. č. 747 vo vlastníctve PD Krupá
v Dolnej Krupej.
Uznesenie č. 74/2015
OZ schvaľuje na základe § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zámenu
nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa - pozemok parcela č. 152/10 reg. C, k. ú. Dolná
Krupá, LV č.1400 o výmere 819 m² za stavbu Rokovacia sála a obslužné priestory, súp. č. 747 vo vlastníctve
Poľnohospodárskeho družstva Krupá v Dolnej Krupej, LV č.1131, ktorá je postavená na parc. č. 152/9 reg. C,
k. ú. Dolná Krupá, LV č.1400 a parcelách č.152/12, 152/13, a 152/14 reg. C, k. ú. Dolná Krupá, LV č.1159.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec predmetnú budovu užíva od jej rekonštrukcie na základe stavebného
povolenia č.Výst.4511/86 z 23.10.1986 a vykonáva na nej udržiavacie práce. Pozemok parc.č.152/10, ktorý je
predmetom zámeny nemá pre obec žiadny hospodársky význam. Zamieňaný pozemok a budova sú susediace.
/za 6- proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 74/2015 schválené viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.
- starosta ďalej informoval, že PD Krupá v Dolnej Krupej ako vlastník pozemku parc. č. 4165, reg. C, k. ú.
Dolná Krupá, s výmerou 5614 m², LV č.1131 (ide o pozemok pri „Stočku“, časť MK a okolie sochy sv.
Vendelína“) ponúkol obci tento pozemok na odkúpenie za symbolickú cenu 1 €. Vzhľadom na to, že
predmetný pozemok je využívaný ako časť miestnej komunikácie a verejné priestranstvo, obec ho udržiava
(kosenie trávy, orezanie stromov, kríkov, údržba sochy sv. Vendelína), mala by túto ponuku prijať.
V budúcnosti by sa v lokalite „Stoček“ mohla vybudovať oddychová zóna s detským ihriskom.
Uznesenie č. 75/2015
OZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. 4165 reg. C, k. ú. Dolná Krupá, s výmerou 5614 m², LV č. 1131
v celkovej cene 1 €.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Starosta predložil aktualizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Dolná Krupá na
roky 2014 - 2020, ktorá je potrebná v zmysle zákona č.309/2014 –ide len o zmenu v štruktúre obsahu,
str. 60 - zmena tabuliek.
Uznesenie č. 76/2015
OZ schvaľuje aktualizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Dolná Krupá na
roky 2014 - 2020.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta sa najskôr venoval podnetom z diskusie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 7. mája 2015:
- stav gaštanov na ul. Parková - starosta oslovil lesnú správu, či neuvažuje s ich orezom resp. výrezom v tohtoročnom pláne ťažby predmetné stromy nie sú zahrnuté.
- cena za pozametanie ciest zametacím autom 40 €/hod.
Starosta informoval o činnosti obce od posledného zastupiteľstva:
- 10. 5. obecný úrad v spolupráci so Základnou školou s materskou školou zorganizoval oslavy Dňa matiek
s pekným kultúrnym programom,
- 12.5. bolo dovezených na separovanie opotrebovaného jedlého oleja ďalších 50 kusov bandasiek,
- 19.5 v rámci doplnenia vybavenia kuchyne kultúrneho strediska bolo zakúpených 120 kusov príborov, 25
kusov litrových krčahov na víno a 132 ks pohárov na prípitok,
- 20.5. sa uskutočnilo na Obecnom úrade vo Zvončíne zasadnutie Malokarpatského partnerstva. Jeho
hlavným bodom bolo prerokovanie založenia Miestnej akčnej skupiny (skratka MASKA) za účelom
získania dotácií z eurofondov pre jej členské obce,
- 31.5. obecný úrad pri príležitosti MDD pre deti pripravil bábkové divadelné predstavenie Gašparko a drak,
- 9.6. bola zadaná objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu “Rekonštrukcia
chodníka, rigolu a časti MK na ul. Podhájska I. etapa“ (650m), predbežná kalkulácia 127 000 €, k tejto
sume bude potrebné pripočítať náklady na ponížené a prepadnuté miesta na miestnej komunikácii nad
kanalizačnou stokou.
- 10. júna bolo objednané a osadené dopravné zrkadlo na ulice Školská, J. Brunsvika,
- 12. júna bol objednaný a neskôr aj zhotovený náter 5 priechodov pre chodcov,
- 20. júla sa začne s rozšírením detských toaliet v budove materskej školy,
- v mesiaci júl by mali byť opravené aj výtlky na miestnych komunikáciách.
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o činnosti obce od posledného zastupiteľstva.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval, že:
- predbežná kalkulácia na rekonštrukciu kultúrneho strediska – strecha a okná je cca 180 tis. €.
- poďakoval dôchodcom z klubu dôchodcov za usporiadanie brigády na miestnom cintoríne.
- do priestoru „Voľné“, kde je možné voziť haluzovinu na drvenie, začali občania voziť aj iný odpad, ktorý
tam nepatrí. Zamestnanci obce s pracovníkmi na aktivačných prácach museli ručne vytriediť odpad. Ak
budú občania takto nezodpovedne pristupovať k triedeniu odpadu, bude toto priestranstvo uzavreté.
Starosta prečítal žiadosti:
- Monika Sumková a Branislav Mikulčík – žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením časti obecného pozemku
parc. číslo 461/11 s výmerou 55 m2.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predbežný súhlas s odkúpením časti obecného pozemku parc. číslo 461/11
s výmerou 55 m2 na základe žiadosti Moniky Sumkovej a Branislava Mikulčíka.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Peter Kekelák – žiadosť o prešetrenie chovu hospodárskych zvierat na susednom pozemku.
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča Komisii rozvoja, výstavby, životného prostredia, ochrany poriadku a
riešenia sťažností vykonať obhliadku miesta na základe podnetu Petra Kekeláka.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
Daniel Suchán – žiadosť o povolenie na organizovanie športovo-spoločenskej akcie v areáli OŠK dňa 18. júla
v čase od 13.00 do 04.00 h. V tomto čase bude zároveň otvorená prevádzka Šport-baru. (PRÍLOHA č. 11)
Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizovanie športovo-spoločenskej akcie dňa 18. júla s predĺženou
prevádzkou v Šport-bare v areáli OŠK v čase od 13.00 do 04.00 h. na základe žiadosti Daniela Suchána,
Hoštáky č.280.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
Starosta obce otvoril diskusiu:
- P. Poláček uviedol, že v prevádzke baru Beethoven sa naďalej nedodržiavajú otváracie hodiny a ruší sa
nočný klud. Tvrdenie doložil príkladmi z konkrétnych dní.

- starosta mu odporučil v takýchto prípadoch privolať hliadku polície.
- Mgr. Lehotová: pri oprave výtlkov by sa mohla dať do pôvodného stavu aj prípojka pri bytovke na Ul. A.
Kubinu,
- K. Baránek: či bude Dychfest?
- starosta: Dychfest 2015 bude v dňoch 22. a 23. augusta, rokoval s p. Dianiškom predsedom Združenia
dychových hudieb Slovenska, pracuje sa na konkretizácii programu, starosta už informoval riaditeľku
Hudobného múzea PhDr. Bugalovú,
- S. Lehota: suchý orech na ceste do Trnavy je nebezpečný, na nadjazde sú vyrastené dva malé topole,
- starosta: za účelom výrezu týchto stromov bude upozornený správca cesty – Správa ciest TTSK.
- PhDr. Korchová: záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy je veľký, počet miest je obmedzený.
Navrhla zvýšiť školné z 12 na 15 €/mesačne, čím by sa kompenzoval nižší počet detí schválený
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
- Mgr. Horváth: informoval o výsledkoch futbalového oddielu OŠK, „A“ mužstvo zostáva v 6. lige.
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce pripraviť zmenu VZN č. 6/2013 o mieste a čase zápisu do
ZŠ s MŠ a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škol. zariadení, v ktorom je
upravená výška poplatku za dieťa v materskej škole - poplatok zvýšiť z 12 na 15 € od 1.10.2015, resp.
1.1.2016.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 9:
Starosta obce predniesol rekapituláciu uznesení zo zasadnutia OZ.

k b o d u 10:
Starosta obce oznámil, že všetky body programu zasadnutia OZ boli prerokované, poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie.

Overovatelia: Mgr. Marek Dekan
Stanislav Lehota

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

Dolná Krupá, 4. júla 2015
Zapísal: Ing. Teofil Mihalovič
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

