ZÁPISNICA
z 13. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 22. februára 2013 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 4. štvrťrok 2012 , dotácií z rozpočtu obce poskytnutých v roku 2012, sociálneho fondu za
rok 2012 a kontrole VZN s účinnosťou od 1.1.2013
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2013 a č.13/2012
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 Mgr. Mareka Horvátha a Mgr. Stanislava
Petráša.
Uznesenie č. 1/2013
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 14. decembra 2012.
- K uzneseniu č. 99/2012: OcÚ obstaral vybavenie, ktoré umožní dôstojnejší spôsob poslednej rozlúčky
so zosnulými.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič ospravedlnil Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce a prečítal
Záznam z kontroly č. 1/2013. Záznam obsahoval: kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 4. štvrťrok
2012, kontrolu rozpočtových príjmov, výdavkov a finančných operácií za obdobie 4. štvrťrok 2012,
kontrolu hospodárenia sociálneho fondu, kontrolu dotácií z rozpočtu obce v roku 2012 a kontrolu VZN
s účinnosťou od 1. januára 2013.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 2/2013
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č.1/2013

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce za neprítomnú hlavnú kontrolórku obce predniesol aj Správu o činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2012.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 3/2013
OZ berie na vedomie a Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval, že v zmysle uznesenia OZ č. 85/2012 obecné
zastupiteľstvo obce D. Krupá vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce. Na obecný úrad bola
v stanovenom termíne t.j. do 8.2.2013 doručená jedna žiadosť uchádzača o zmienenú pozíciu. Starosta
obce predložil OZ návrh na voľbu trojčlennej komisie v zložení: Mgr. Lehotová, K. Baránek, Ing.
Brestovanský. Navrhnutí členovia volebnej komisie boli schválení.

Uznesenie č.4/2013

OZ schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení: Mgr. Lehotová,
K.Baránek, Ing. Brestovanský.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Ďalej starosta obce predložil OZ návrh na spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním.
Poslanci odsúhlasili verejné hlasovanie.
Uznesenie č. 5/2013
OZ schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá verejným hlasovaním.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Volebná komisia po otvorení obálky skontrolovala žiadosť a prílohy uchádzačky Ing. Márie Vadovičovej.
Skonštatovala, že sú v súlade s uzn. č. 85/2012 a spĺňajú kritériá stanovené v § 18 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta dal hlasovať verejným hlasovaním o voľbe
Ing. Márie Vadovičovej za hlavného kontrolóra obce na 0,1 pracovného úväzku (10%) na šesťročné
obdobie, ktoré začína od 1.3.2013.
Uznesenie č. 6/2013
OZ volí Ing. Máriu Vadovičovú za hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na 0,1 pracovného úväzku s
nástupom do funkcie 1.3.2013
.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu obce na základe rozpočtových opatrení č. 13/2012 zo dňa
17.12.2012, č. 1/2013 zo dňa 13.02.2013 a č. 2/2013 zo dňa 22.02.2013.
PRÍLOHY č. 3A, 3B, 3C)
Rozpočtovým opatrením č.13/2012 boli príjmy aj výdavky rozpočtu na r.2012 navýšené o 84 €
a realizované presuny medzi položkami podľa platných zásad rozpočt. hospodárenia obce .
Rozpočtovým opatrením č.1/2013 boli do rozpočtu na základe listov z ObÚ a z Min. financií upravené
výšky dotácií na prenesené kompetencie (napr. normatív pre ZŠsMŠ zvýšený oproti schválenému
rozpočtu o 14 722 €) a taktiež navýšené výdavky realizované z týchto dotácií. Rozpočtovým opatrením
č.2/2013 boli do príjmov doplnené príjmy z preplatku plynu a el. v ZŠsMŠ po vyúčtovaní záloh za r.2012
v celkovej sume 2 795,- € a z preplatku za el.en. na odberných miestach obce v sume 3 711,- €. Z týchto
príjmov boli navýšené výdavky – zakúpenie výpočt tech. v ZŠsMŠ, opravy el. v kuchyni a výmena lámp
v jedálni ŠJ, ďalej napr. vo výdavkoch navýšenie položky na údržbu OcÚ o 1 500 € .
Uznesenie č. 7/2013
OZ berie na vedomie
a) zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 13/2012 zo dňa 17.12.2012.
Po rozpočtovom opatrení č.13/2012 boli príjmy upraveného rozpočtu na r.2012 v sume 927 073 €,
z toho bežné 868 805 €, kapitálové 22 454 €, z fin. operácií 35 814 € a výdavky upraveného rozpočtu
na r.2012 v sume 927 073 eur, z toho bežné 802 865 €, kapitálové 110 285 €, z finančných operácií
13 923 €
b) zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2013 zo dňa 13.02.2013.
Po rozpočtovom opatrení č.1/2013 sú príjmy upraveného rozpočtu na r.2013: 1 011 551 €, z toho
bežné 888 122 €, kapitálové 4 400 €, z fin.operácií 119 029 € a výdavky 1 011 551 €, z toho bežné
804 811 € , kapitálové 206 740 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 8/2013
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2013.
Po rozpočtovom opatrení č.2/2013 sú príjmy upraveného rozpočtu na r.2013: 1 018 057 €, z toho
bežné 894 628 € , kapitálové 4 400 €, z fin.operácií 119 029 € a výdavky 1 018 057 €, z toho bežné
811 042 € , kapitálové 207 015 € .
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce v nadväznosti na uzn. OZ č.71/2012 o zámere predaja majetku informoval o zasadnutí
Komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo 15.
januára 2013. Komisia za prítomnosti starostu obce sa zišla vo veci otvárania obálok, v ktorých boli
ponuky na kúpu obecných pozemkov časť parcely č. 4167/6 vo výmere 101 m2 a časť parcely 4184/29 vo
výmere 71 m2. Predávané pozemky boli odčlenené Geometrickým plánom č. 26/2012 zo dňa 22.05.2012

ako parcely č.4167/8 a č. 4184/95. Na základe znaleckého posudku bola minimálna východisková cena
predávaných nehnuteľností stanovená na 19,97 €/m2. Podľa zápisu komisie bola predložená jedna ponuka
podaná Pavlom Rihom a manž. Ivanou Rihovou, ktorá splnila všetky náležitosti stanovené v zámere
predať predmetné pozemky na základe uznesenia OZ č. 71/2012 zo dňa 9.11.2012 a cena v tejto ponuke
bola deklarovaná vo výške 21,169 €/ m².
(PRÍLOHA č. 4)
Starosta dal o predaji hlasovať.
Uznesenie č. 9/2013
OZ schvaľuje priamy predaj majetku obce: časť pozemku parc. č. 4167/6 vo výmere 101 m2 a časť
z pozemku parc. č. 4184/29 vo výmere 71 m2 , ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 26/2012 zo
dňa 22.05.2012 ako parcely č.4167/8 a č. 4184/95 za cenu 21,169 € m2 (spolu 3644,85 €) manželom
Pavlovi Rihovi a Ivane Rihovej, bytom Horný Chríb 416/46 Dolná Krupá.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta prečítal žiadosť Márie Šarabokovej, bytom Dolná Krupá Hlavná ul. 559/83 o zámenu pozemku
parc. č. 418/3, ktorý je jej vlastníctvom za pozemok parc. č. 418/6, ktorý bol odčlenený Geometrickým
plánom č.64/2012 zo dňa 24.8.2012 z parcely č.465, ktorej vlastníkom je obec Dolná Krupá. Obidva
pozemky, ktoré majú byť predmetom zámeny majú výmeru 44 m² . Menovaná ďalej uvádza, že pozemok
parc. č.418/6 užívala spolu s jej rodičmi už od kúpy ich rodinného domu. Zároveň starosta doplnil, že sa
jedná o priľahlé pozemky a obec časť parcely č.465 o výmere 44 m² neužíva a nemá pre ňu zásadný
hospodársky význam naopak obec užíva pozemok parc. č.418/3 ako verejné priestranstvo, ktorého
vlastníčkou je Mária Šaraboková, z uvedeného vyplýva, že k zámene pozemkov sú tu dôvody hodné
osobitného zreteľa.

(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 10/2013
OZ schvaľuje zámer zámeny pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa zámennej zmluvy pre parc. č. 418/3 a 418/6, ktorá bola
odčlenená z parc. č.465 GP č.64/2012 zo dňa 24.8.2012 na základe žiadosti Márie Šarabokovej.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ.
- v mesiacoch január/február t. r. na základe búracieho povolenia č. 13/2013/Bá-4 zo dňa 7. januára
2013 vydaného spoločným obecným úradom odstránený sklad na pozemku č. 3887/10 v areáli ZŠsMŠ,
- 11. januára 2013 spoločný obecný úrad pod č. 111/202/Ná-3 vydal súhlas na výrub troch topoľov na
pozemku č. 3887/21 v areáli ZŠsMŠ,
- 8. januára 2013 bola zadaná objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia
miestnej komunikácie Krátka ulica,
- 15. januára 2013 sa zišli členovia Komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže, aby prerokovali
starostom pripravený návrh programu osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci, ktoré sa
uskutočnia v dňoch 17. - 18. augusta 2013.
- 2. februára 2013 bola zadaná objednávka na vyhotovenie zmien a doplnkov v Územnom pláne obce
D. Krupá.
- pracovníci OcÚ zrekonštruovali detský kolotoč a hojdačky, ktoré budú osadené na ihrisku OŠK
a zhotovili výstavné panely k pripravovanej výstave z príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky
o obci.
- od 31. januára 2013 bolo zrušené obecné fórum na internetovej stránke obce pretože, väčšina
príspevkov nebola konštruktívna, viacerí prispievatelia zneužívali anonymitu fóra a uvádzali
nepravdivé a dehonestujúce informácie, na fóre sa vyskytli takisto nežiaduce útoky medzi
prispievateľmi navzájom, ako aj na verejne činné osoby v obci.
- pozval prítomných na divadelné predstavenie organizované obecným úradom, ktoré sa uskutoční v
nedeľu 24. februára v budove bývalého kina, kde vystúpi Divadlo na hambálku z Malaciek.

Uznesenie č. 11/2013
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
k b o d u 8:
- Mgr. Lehotová: na oslavách 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci má záujem vystúpiť aj hudobná
skupina Abraka dub, ktorej dvaja členovia sú z našej obce.

-

-

-

-

-

Starosta obce uvítal záujem skupiny vystúpiť na oslavách výročia obce, aj poslanci súhlasili, ich
vystúpenie bude zaradené do programu v sobotu 17.8.2013 – bližšie sa upresní,
K. Baránek: prečo je pri zmluvách týkajúcich sa nájmu kultúrneho strediska zverejnených na obecnej
stránke iná suma, aká v skutočnosti bola zaplatená? Akým spôsobom je odpratávaný sneh na
miestnych komunikáciách v obci? Chodník pri ihrisku nebol odhrnutý.
starosta obce: zimnú údržbu miestnych komunikácií objednáva obec od Poľnohospodárskeho družstva.
Plynulému odhŕňaniu snehu bránia v niektorých prípadoch aj samotní občania tým, že na miestnych
komunikáciách parkujú osobné automobily. Chodník pri ihrisku bol pravidelne odhŕňaný, mohlo sa
stať, že sneh bol na chodník nahrnutý mechanizmom, ktorý odhŕňal priľahlú miestnu komunikáciu
a zamestnanci obce ho z chodníka odhrnuli až nasledujúci pracovný deň.
Na obecnej stránke sa v súlade so zákonom zverejňuje iba zmluva o prenájme kultúrneho strediska a
cena za tento prenájom, ak prenajímateľ zaplatil vyššiu sumu, tá zahŕňala aj poplatky v zmysle
platného sadzobníka cien ako napr. za spotrebované energie. Na každú platbu je vystavený riadny
doklad o zaplatení.
S. Lehota: nesvieti svetlo na stĺpe verejného osvetlenia na Hlavnej ul. pred domom č. 27, čo
s polozrúteným domom na priestranstve pri predajni Centrum – hrozí nebezpečenstvo úrazu. Komín na
rodinnom dome Gabriely Jančovičovej je poškodený a môže hroziť jeho zrútenie. Na klubovni
v budove starého kultúrneho domu boli vykopnuté dvere, či je známy vinník.
starosta obce: p. Dritomský, ktorý kúpil dva susedné pozemky a domy zbúral, má záujem odkúpiť aj
tretí – susedný pozemok s polozrúteným domom. Majitelia predmetného domu boli už obcou na jeho
havarijný stav upozornení a neurobili žiadnu nápravu. Majiteľka domu bude na poškodený komín
upozornená. Vinník, ktorý vykopol dvere je už známy.
Mgr. Horváth: kedy bude vyhlásená súťaž na stavbu Horná ulica?
starosta obce: verejné obstarávanie na uvedenú stavbu sa začne realizovať po 25. februári.
Mgr. Kováč – farár: oboznámil prítomných s pripravovanými kultúrnymi akciami: apríl – Radošinský
výber, máj – Dínom dánom show 2, 16. jún – Jana Kocianová a Art Music Orchester.

k b o d u 9:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca
starostu predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním schválili.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa – 0/

k b o d u 10:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
overovatelia: Mgr. Marek Horváth ................................
Mgr. Stanislav Petráš .................................

Dolná Krupá, 27. február 2013

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

