ZÁPISNICA
z 12. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2012 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a k návrhu programovému
rozpočtu na roky 2013-2015
4. Schvaľovanie programového rozpočtu na rok 2013 a VZN na rok 2013
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013
6. Návrh zápisu do obecnej kroniky
7. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
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 poslanca Stanislava Lehotu a poslankyňu PhDr.
Moniku Korchovú.
Uznesenie č. 76/2012
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 9. decembra 2012.
- k uzneseniu č. 73/2012 vo veci žiadosti Jána Havjara, bytom Horný Chríb 446 Dolná Krupá o úpravy na
rodinnom dome suseda členovia Komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného
poriadku vykonali dňa 11. decembra 2012 obhliadku v teréne. V zápise z obhliadky sa konštatuje, že
komisia odporúča zabezpečiť odvedenie vody zo strechy hospodárskej budovy na susedný pozemok
a osadenie protisnehových zábran na strechu susedného domu.
(PRÍLOHA č. 1)
- k uzneseniam č. 74/2012 a 75/2012 vo veci chýbajúcej dopravnej značky prechod pre chodcov na Hlavnej
ulici pred rodinným domom č. 167/10 a na nebezpečný úsek na ceste z Trnavy do D. Krupej upozornil
starosta Správu ciest TTSK starosta obce listom zo dňa 30. novembra 2012.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú – hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a k návrhu programového rozpočtu
obce na obdobie rokov 2013 až - 2015.
(PRÍLOHA č. 2)
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením stanoviska a odporučila predložený návrh rozpočtu
schváliť a rozpočet na roku 2013-2015 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 77/2012
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a k návrhu
programového rozpočtu obce na roky 2013-2015.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
O návrhu rozpočtu na rok 2013 sa rokovalo už na predošlom rokovaní OZ. V zmysle uznesenia 61/2012
z 9.11.2012 boli do návrhu rozpočtu na r. 2013 zapracované prostriedky z rozpočtu obce na úseku prenes.
kompetencií na poistenie budov školy - pavilón A,B a na revízie v zmysle podkladov zo ZŠ, taktiež na tento
účel boli doplnené výdavky na originálne kompetencie. Časť spomínaných výdavkov bola zrealizovaná už
v tomto roku – viď úprava rozpočtu rozp.opatrením č.12/2012.
Starosta obce informoval, že spoločne zo zástupkyňou riaditeľky ZŠsMŠ PhDr. Korchovou znovu
posudzovali umiestnenie detského ihriska v areáli školy na základe polohopisno-výškopisného zamerania
a priečnych rezov terénu vyhotovených projektantkou. Navrhujú posunúť ho smerom k parku, kde je terén
rovnejší a úpravy si nevyžiadajú také vysoké náklady. Ďalej sa zhodli na tom, že je na potrebné zbúrať starú
budovu stojacu v tomto priestore, pretože po oplotení priestoru pre detské ihrisko by k nej už vôbec nebol

prístup. V tejto veci bola na Spoločný úrad podaná žiadosť na vydanie búracieho povolenia. Uvedené zámery
sa však nezaobídu bez dodatočných zmien v rozpočte na budúci rok.
Starosta obce preto navrhol, aby boli do výdavkov zapracované náklady na búranie stavby.
Vzhľadom na to, že sa predpokladá pri projekte Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ulica
vysúťaženie nižšej ceny ako je v rozpočte táto cena bude znížená o sumu potrebnú na zbúranie vyššie
uvedenej budovy. Poslanci zámer podporili.
Uznesenie č. 78/2012
OZ schvaľuje odstránenie stavby „sklad“ na pozemku parc. číslo 3887/10 v katastrálnom území obce Dolná
Krupá zapracovanie výdavkov na jeho odstránenie do návrhu rozpočtu na r.2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 79/2012
OZ schvaľuje programový rozpočet obce Dolná Krupá na rok 2013 v štruktúre:
Rozpočet r.2013 v EUR
rozpočet obce-so školstvom
z toho:
bežný
kapitálový
finančné operácie
z toho z min. rokov
z rezervného fondu
úver-splátky

BR
KR
FO

Príjmy
996 747
0
873 347
4 400
119 000
0
119 000
0

výdavky
výsl.hosp.
996 747
0
0
0
790 007
83 340
206 740
-202 340
0
119 000
0
0
0
119 000
0
0

(PRÍLOHA č. 3)
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 80/2012
OZ berie na vedomie programový rozpočet obce Dolná Krupá na rok 2014-2015.
(PRÍLOHA č. 3)
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce dal hlasovať o návrhoch všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré boli prerokované na
poslednom rokovaní OZ:
(PRÍLOHY č. 4, 5, 6)
- VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dolná Krupá,
- Sadzobník cien k VZN č. 3/2009 O úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá,
- VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá.
Poslanci diskutovali o výške poplatku za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase, z návrhov vzišiel priemer
4,6 €/oznam, ktorý následne odsúhlasili.
Uznesenie č. 81/2012
OZ schvaľuje VZN:
a) VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolná Krupá.
b) Sadzobník cien k VZN č. 3/2009 O úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá.
c) VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá
oboznámila prítomných s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 82/2012
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2013 do
30. 6. 2013.
OZ poveruje podľa plánu kontrolnej činnosti Ing. Máriu Vadovičovú vykonaním následnej finančnej kontroly
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2011 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 6:
Starosta obce udelil slovo obecnému kronikárovi Jurajovi Drozdovi, ktorý predniesol návrh zápisu do kroniky
za rok 2011. Starosta obce a poslanci pripomienkovali iba drobné nepresnosti a štylistické úpravy.
Starosta navrhol, aby bola kronikárovi obce odsúhlasená odmena. Z návrhov poslancov vyplynula odmena vo
výške 180 € za úplný zápis jedného roka.
Uznesenie č. 83/2012
OZ schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 2011.

/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 84/2012
OZ schvaľuje odmenu obecnému kronikárovi vo výške 180 € za úplný zápis jedného roka.
k bodu 7
Starosta informoval prítomných o tom, že hlavný kontrolór obce bol v roku 2007 zvolený na 6-ročné funkčné
obdobie na úväzok 0,1, resp. 10% . V marci budúceho roku funkčné obdobie končí, preto je obec povinná
vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce. Pri dodržaní zákonom prepísaných lehôt, by sa voľby mali
uskutočniť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 22. februára 2013.
Uznesenie č. 85/2012
OZ vyhlasuje podľa § 18a ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov voľby hlavného
kontrolóra obce (prac.úväzok 10%, t.j. 3,75 hod. týždenne) na deň 22. februára 2013.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 0/
k bodu 8
Starosta obce informoval o zmenách na základe rozpočtových opatrení z obdobia 13. – 28. novembra 2012.
(PRÍLOHY č. 8A, 8B, 8C)
Upresnil aj zmeny v rozpočtovom opatrení č. 12/2012.
(PRÍLOHA č. 8D)
Uznesenie č. 86/2012
OZ berie na vedomie:
a) zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 13.11.2012,
b) zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 10 zo dňa 28.11.2012,
c) zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 11 zo dňa 29.11.2012.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 87/2012
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 12/2012. Rozpočet po opatreniach
je vo výške: príjmy 926 989 €,, z toho bežné 868 781 €, kapitálové 22 394 €, z finančných operácií 35 814 €,
výdavky 926 989 €, z toho bežné 802 841 €, kapitálové 110 225 €, z fin.operácií 13 923 €. Čerpanie
rezervného fondu na výdavky v kapitálovom rozpočte bude len vo výške skutočného rozdielu medzi
prebytkom bež.rozpočtu, schodkom kapitálového rozpočtu a záporným zostatkom fin. operácií.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce predniesol návrhy plánu zasadnutí OZ a sobášnych dní Matričného úradu obce Dolná Krupá na
rok 2013. O návrhoch dal hlasovať.
Uznesenie č. 88/2012
OZ schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 89/2012
OZ schvaľuje harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov matričného úradu obce Dolná Krupá
v roku 2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce udelil slovo p. Jarmile Dekanovej, aby oboznámila poslancov so znením Vnútornej smernice č.
5/2012, ktorou sa vydáva Registratúrny poriadok na správu registratúry OcÚ v Dolnej Krupej.
(PRÍLOHA č. 9)
Uznesenie č. 90/2012
OZ schvaľuje Vnútornú smernicu č. 5/2012, ktorou sa vydáva Registratúrny poriadok na správu registratúry
OcÚ v Dolnej Krupej.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce predstavil návrh na zloženie inventarizačnej komisie a návrh na vyradenie školskej jedálne pri
MŠ, ktorá mala pozastavenú činnosť k 30.09.2005 zo siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
(PRÍLOHA č. 10)
Uznesenie č. 91/2012
OZ schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie: Ing.Kobetičová, Dekanová, Ištvancová, Ing.Kozáková,
Mgr.Petráš.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 92/2012
OZ schvaľuje vyradenie Školskej jedálne pri Materskej škole v Dolnej Krupej, Školská 439/12, 919 65
Dolná Krupá, zo siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ku dňu 31.12.202 z dôvodu, že toto
školské zariadenie od 1.7.2002 právne neexistuje, nakoľko obec vtedy zriadila jeden subjekt „Základná škola
a materskou školou v Dolnej Krupej, ktorej súčasťou je len jedna Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ a táto
poskytuje stravovanie aj pre deti materskej školy.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce navrhol preúčtovanie výdavkov na prípravu a projektovú dokumentáciu a odvoz zeminy na
prekrytie skládky v sume 31 198,77 € z účtu 042003 obstaranie dlhodobého majetku – skládka komunálneho
odpadu – uzavretie a monitorovanie na účet nákladov 549.
Ďalej predniesol žiadosti miestnych organizácií a spolkov na území obce o poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce v r. 2013.
Uznesenie č. 93/2012
OZ schvaľuje preúčtovanie výdavkov na prípravu a projektovú dokumentáciu a dovoz zeminy na prekrytie
skládky v sume 31 198,77 € (realizované v r. 1996-1998, 2002) z účtu 042003 obstaranie dlhodobého
majetku – skládka komunálneho odpadu – uzavretie a monitorovanie na účet nákladov 549 z dôvodu, že
v plánovanej investícii, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie v r .1997 sa neplánuje z dôvodu neplatnosti
staveb. povolenia a z dôvodu finančnej náročnosti prác pokračovať.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 94/2012
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie 500 € Karpatskej kapele na nahrávanie CD nosiča v roku 2013, nakoľko
v r.2012 si schválenú dotáciu na tento účel nevyčerpala, pretože termín nahrávania sa posunul z r.12012
na r. 2013.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 95/2012
OZ schvaľuje na základe žiadostí dotácie z rozpočtu obce nasledovne:
a) Miestnemu spolku Sl. červeného kríža dotáciu 50 €,
b) Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov dotáciu 120 €,
c) Poľovníckemu združeniu Tri háje dotáciu 166 €.
d) Obecnému šport. klubu v D. Krupej dotáciu 8658 €.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta ďalej obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ.
- 16.11. projektantka p. Nomilnerová zhotovila priečne rezy priestoru medzi pavilónom B základnej školy,
starým skladom a budovou jedálne za účelom posúdenia rozsahu zemných prác v prípade budovania
detského ihriska s rozmermi 40x20 m. Podľa náčrtu by sa z uvedeného priestoru muselo premiestniť cca
600 m3 zeminy. Aby sa nemuseli prevádzať nákladné zemné práce, ihrisko sa umiestni ďalej smerom
k parku.
- 22.11. sa realizovala kanalizačná prípojka predajne SIDIS – poslednej budovy vo vlastníctve obce, ktorá
ešte nebola pripojená na kanalizačnú sieť,
- 3.12. bola podaná žiadosť o odstránenie stavby starého skladu v areáli školy, 10.12. bolo vydané
oznámenie o začatí konania o odstránení uvedenej stavby,
- 5.12. bol na katastri podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle uzn.
č.73/2012 – predaj pozemku parc. č. 151/4 Petrovi Polákovi,
- 7.12. bola a areáli školy urobená obhliadka topoľov za účelom ich výrubu,
- 9.12. obecný úrad zorganizoval tradičné predvianočné posedenie pre dôchodcov, na ktorom vystúpili žiaci
MŠ a ZŠ Dolná Krupá, spevácka skupina Dolnokrupanka a Karpatská kapela,
- 10.12. bol vyhotovený znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č.
4167/8 a 4184/95 tak, ako to vyplývalo z uzn. č. 71/2012. Hodnota pozemkov je vyčíslená na 19,97 za m2,

spolu 3434,84 €. Zámer predaja bol zverejnený na webovej stránke obce aj na informačnej tabuli, taktiež
bude zverejnený v regionálnom periodiku,
- zamestnanec Správy ciest TTSK informoval na prac.stretnutí starostov obcí, že na údržbu ciest v správe
TTSK bolo v r. 2013 vyčlenených o 1,2 mil. eur menej ako v r. 2012.
Uznesenie č. 96/2012
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
k bodu9
- Mgr. Lehotová: kedy A.S.A. vyvezie smeti aj občanom, ktorým v pôvodnom termíne odvoz neumožnilo
zlé počasie?
- starosta obce: s firmou A.S.A. bol dohodnutý náhradný odvoz, ktorý sa uskutoční 19.12.,
- Ing. Brestovanský: na starom cintoríne by sa mal urobiť chodník priečne smerom od hlavného chodníka
k bránke na Podhájsku ulicu, čím by sa zlepšil prístup zo starého na nový cintorín,
- K. Baránek: chýba technické vybavenie, napr. na odhŕňanie snehu malotraktorom, takáto investícia by sa
mala naplánovať do rozpočtu,
- Mgr. Slabá: na „Stočku“ prestala tiecť voda z prameňa, pri kopaní hrobu na cintoríne by sa mala vykopaná
zemina dávať do nejakého kontajnera a rovnako by sa mala obstarať nádoba na hlinu s lopatkou slúžiace
pri rozlúčke so zosnulým. Návrhy smerujú k dôstojnejšiemu spôsobu rozlúčky so zosnulými na našom
cintoríne.
- starosta obce: pracovníci OcÚ už vykonávali práce, aby voda na „Stočku“ opäť tiekla, avšak práce boli pre
nepriaznivé počasie prerušené. Bude sa pokračovať v jarných mesiacoch.
Uznesenie č. 97/2012
OZ odporúča OcÚ v budúcnosti vykonať kroky vedúce k zhotoveniu chodníka na starom cintoríne smerom
k bránke na nový cintorín.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 98/2012
- OZ odporúča OcÚ v budúcnosti zlepšiť strojové vybavenie na vykonávanie technických činností v obci.
/za 8 – proti 0- zdržal sa 0/
Uznesenie č. 99/2012
- OZ odporúča OcÚ obstarať vybavenie, ktoré umožní dôstojnejší spôsob poslednej rozlúčky so zosnulými
na našom cintoríne.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Horváth: poukázal na neprehľadnú dopravnú situáciu na Školskej ulici a navrhol riešiť ju napr.
zjednosmernením skôr, než príde k nejakej nehode.
- starosta obce: značka jednosmerná premávka by znevýhodnila obyvateľov priľahlých ulíc resp. niektorí
obyvatelia by sa vôbec nedostali domov. Poukázal na fakt, že situáciu zapríčiňujú najmä samotní rodičia,
ktorí deti privážajú autami priamo pred vstup do areálu školy. Pohodlnosť sa nedá riešiť dopravnými
značkami.
- PhDr. Korchová: Ide o prehnanú úzkostlivosť rodičov pri dovoze žiakov do školy.
- Mgr. Petráš: obec pripravuje kalendár zostavený z historických záberov na obec. Výber fotografií a ďalšie
aktivity k jubilejnému roku 2013 by mala zastrešovať kultúrna komisia.
- O. Bohunický: Na schôdzach sa stretávajú iba dôchodcovia, mali by mať miesto aj na svoje každodenné
aktivity, ktorým by bol Klub dôchodcov, cesta na Ul. Dolný Chríb je v zlom stave.
- starosta: Dôchodcovia majú na svoju činnosť vyčlenenú miestnosť v prístavbe za kinom. Opravy
miestnych komunikácií resp. ich rekonštrukcie obec postupne realizuje. Poradie je odsúhlasované na
zasadnutiach OZ, pričom sa prihliada na finančné možnosti obce a technický stav príslušnej komunikácie.
- Mgr. Kováč: pozval prítomných na podujatia organizované farnosťou: 24.12. vystúpenie
súboru Krupanskí črpáci pred polnočnou omšou, 27.12. koncert rodákov a 29.12 ochotnícke predstavenie
o Matke Tereze.
- starosta obce pripomenul, že komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve majú za svoju činnosť nárok na
odmenu a vyzval predsedu komisie rozvoja, výstavby, život. prostredia a ochrany verej. poriadku p.
Brestovanského, aby predniesol stručnú správu o činnosti tejto komisie, ktorá v r.2011-2012 vyvíjala
činnosť, zasadala. P.Brestovanský informoval, že komisia v r.2011-2012 zasadala 5-krát a správy
z týchto zasadnutí predložil vždy na príslušné zasadnutia obec.zastupiteľstva.

Uznesenie č. 100/2012
- OZ schvaľuje v zmysle Poriadku odmeňovania poslancov obec. zastupiteľstva D. Krupá z 28.2.2011
odmenu 15 € za účasť na jednom zasadnutí členom komisie rozvoja, výstavby, život. prostredia a ochrany
verej. poriadku, celkový počet zasadnutí päť.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 10:
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 11:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a rokovanie.

overovatelia: Stanislav Lehota
PhDr. Monika Korchová

Dolná Krupá, 19. december 2012

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

