ZÁPISNICA
z 15. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. decembra 2020 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie návrhu programu zasadnutia (prípadnej zmeny návrhu programu)
4.
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2021
5.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce na r. 2021 s výhľadom na r.
2022-2023
6.
Návrh programového rozpočtu obce na r. 2021 s výhľadom na r. 2022-2023
7.
Správa hlavného kontrolóra č. 4 – výdavky obce
8.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
9.
Správa o overení súladu účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2019 ( audit)
10.
Rozpočtové opatrenia
11.
Smernica o Prevádzkovom poriadku zberného dvora
12.
Majetkové záležitosti:
- Určenie kúpnej ceny (znalecký posudok) za odsúhlasené predaje obecných pozemkov (OZ 20.6.2020)
- Kúpa pozemku od p. Nádašského (Školská ul.) do vlastníctva obce
- Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku obce Dolná Krupá – M. Štibraný
13.
Rôzne a Diskusia
14.
Návrh uznesenia
15.
Záver
prítomní: podľa prezenčnej listiny (ospravedlnený T. Mihalovič a M. Korchová, neprítomný J. Anetta k bodu 15,7,8,9,10)
b o d 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Mgr. Marek Dekan - privítal poslancov a ďalších prítomných.
b o d 2:
Starosta obce za zapisovateľa určil Ing. Michala Žáka a za overovateľov určil Mgr. Nikolu Novotovú a Daniela Sucháňa.
b o d 3:
Starosta obce prečítal program zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 162
OZ Dolná Krupá schvaľuje program riadneho rokovania .

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

b o d 4:
Starosta predložil zoznam žiadostí o dotáciu od spolkov a združení z obce Dolná Krupá. Požadovaná suma celkom bola
30 990,00 EUR. Starosta informoval, že viaceré spolky svoje žiadosti do požadovaného termínu nedoručili a musel ich
viackrát urgovať, čo nepovažuje sa serióznu spoluprácu.
Uznesenie č. 163
OZ Dolná Krupá schvaľuje žiadosti miestnych spoločenských organizácií o dotáciu z rozpočtu obce na r. 2021 na svoje
činnosť a projekty podľa predloženého návrhu.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/
b o d 5:
Pani hlavná kontrolórka sa ospravedlnila z obecného zastupiteľstva. Návrh hlavného kontrolóra obce k návrhu
programového rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na rok 2022-2023 bol doručený poslancom OZ mailom
v predstihu.
(PRÍLOHA č.1)
Uznesenie č. 164
OZ Dolná Krupá po prerokovaní:
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a) Konštatuje, že hlavný kontrolór preložil obecnému zastupiteľstvu v Dolnej Krupej v súlade s ust. §18. f)
ods.1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v pl. znení, stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Dolná Krupá na r. 2021 a na obdobie 2022 – 2023 pred jeho prerokovaním v OZ
b) Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce návrhu rozpočtu obce Dolná Krupá na r. 2021
a na obdobie 2022 – 2023 pred jeho prerokovaním v OZ, ktorý odporúča schváliť.
b o d 6:
Starosta detailne informoval o položkách v Návrhu rozpočtu obce Dolná Krupá na rok 2021 a na roky 2022-2023.
(PRÍLOHA č.2)
Drozda: Ako to vyzerá s oknami na Starej pošte?
Starosta: Okná sú vyrobené, no aktuálne sa práce zastavili na odliatkoch kovaní, ktoré sme dali vyrábať na mieru.
Zdržanie je v dôsledku pandémie.
Drozda: V akom stave je teraz daná budova?
Starosta: V budúcom roku by mal byť nové elektrické rozvody a kúrenie podľa už vyhotoveného projektu. Zamestnanci
OÚ aktuálne v interiéry pracujú na odstránení omietok, ktoré bránia stavbe dýchať.
Drozda: Čiže stacionár tam nebude?
Starosta: Zatiaľ nie. Tiež chceme upraviť priestor pred starou poštou spolu s chodníkom. Budú tam osadené informačné
tabule o obci a zvýši sa aj pomer zelene.
Žák: Nákup pozemku pri oddychovej zóny je kde?
Starosta: Je to pozemok pani Solařovej, tzv. Starý mlyn.
Horváth: Rutinná údržba na viacúčelovom ihrisku je čo?
Starosta: Oplotenie s bránkou okolo ihriska. Výmena sietí a iné malé práce.
Petráš: Od posledného stretnutia sa prijal pán Bohunický, preto sa zvýšili náklady na prevádzku OÚ.
Starosta: Rád by som dal každému zamestnancovi, ktorý si zaslúži v priebehu roka odmenu vo výške mesačného platu.
Viaceré položky chceme realizovať svojpomocne a preto sú v nižších sumách ako obvykle. Na Potôčkoch sa navýšila
kapacita vody, avšak momentálne je tam problém zapáchajúcej vody.
Novotová: Niektorí obyvatelia Potôčkov sa z danej vody aj vyhádzali a rozbor, ktorý si dávali robiť občania ukázal, že
je závadná.
Starosta: Voda je stále z toho istého vrtu, tak tomu nerozumiem.
Novotová: Daný problém trvá už týždeň.
Uznesenie č. 165
OZ Dolná Krupá po prerokovaní:
a) schvaľuje programový rozpočet obce Dolná Krupá na rok 2021
b) berie na vedomie programový rozpočet obce Dolná Krupá na roky 2022 – 2023
c) schvaľuje použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2021 vo výške 147 000 Eur.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0
b o d 7:
Správa z kontroly č. 4/2020 hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá bola doručená poslancom OZ mailom v predstihu.
Správa obsahuje kontrolu pokladne obce Dolná Krupá za 4. štvrťrok 2019, 1. štvrťrok 2020 – výdavky súvisiace s 1.
reprezentačným plesom obce Dolná Krupá zo dňa 22.02.2020 a kontrolu zmlúv a kontroly faktúr za 4. štvrťrok 2019,
1. štvrťrok 2020 – výdavky súvisiace s 1. reprezentačným plesom obce Dolná Krupá zo dňa 22.02.2020.
(PRÍLOHA č.3)
Z kontrolného zistenia za jednotlivé štvrťroky pred vykonaním a po ukončení 1. reprezentačného plesu obce Dolná
Krupá, ktorý sa konal dňa 22.02.2020 hlavný kontrolór konštatuje, že ani jeden pokladničný doklad, t.j. príjem ani výdaj
nesúvisel podľa obsahu s plesom obce Dolná Krupá. Rovnako ani z kontroly predložených dokladov a faktúr a výpisov
z VÚB účtu obce Dolná Krupá za jednotlivé štvrťroky pred vykonaním a po ukončení 1. reprezentačného plesu obce
Dolná Krupá, ktorý sa konal dňa 22.02.2020 hlavný kontrolór konštatuje, že ani jeden pokladničný doklad – faktúry
a výpisy z VÚB účtu, t.j. prídem ani výdaj nesúvisel podľa obsahu s plesom obce Dolná Krupá.
Uznesenie č. 166
OZ Dolná Krupá berie na vedomie Správu z kontroly hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá č. 4/2020 za 4. štvrťrok
2020.
b o d 8:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 bol doručený poslancom OZ mailom
v predstihu. Starosta prečítal Dôvodovú správu.
(PRÍLOHA č.4)
Uznesenie č. 167
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OZ Dolná Krupá schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá od 01.01.2021 do
30.06.2021.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

b o d 9:
Správa auditora o overení súladu účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2019 bola doručená poslancom OZ
mailom v predstihu. Auditor v správe konštatuje, že na základe overenia dodržania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov obec konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
(PRÍLOHA č.5)
Uznesenie č. 168
OZ Dolná Krupá berie na vedomie Správu auditora o overení súladu účtovnej závierky s výročnou správou k
31.12.2019.
b o d 10:
Poslancom OZ bol predložený Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/2020. Najväčšou zmenou bolo navýšenie na vybudovanie
zberného dvora a výdavkov na mechanizáciu.
(PRÍLOHA č.6)
Petráš: Navýšenie z bežných príjmov je 44 240,00 EUR z výberu daní je výborné.
JUDr. Branišová: Navýšenie je spôsobené zvýšením daní a zároveň množstvom dokončených stavieb v obci.
Drozda: Príjem z poplatku za komunálny odpad sa zmenil ako?
JUDr. Branišová: Príjem z poplatku za komunálny odpad sa zvýšil o 5 805,00 EUR.
Uznesenie č. 169
OZ Dolná Krupá schvaľuje Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/2020.

/za 6 - proti 0 - zdržal sa 0/

b o d 11:
Starosta priblížil Smernicu upravujúcu Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Dolná Krupá.
Prevádzkový čas:
Letné obdobie od 01.04. do 31.10.
v pondelok
v čase 08:00 – 12:00 hod.
v streda
v čase 15:00 – 18:00 hod.
v piatok
v čase 08:00 – 12:00 hod.
v sobotu
v čase 08:00 – 14:00 hod.
Zimné obdobie od 01.11 do 31.03.

v stredu
v sobotu

v čase 14:00 – 18:00 hod.
v čase 08:00 – 14:00 hod.

Na zbernom dvore bude možné odovzdať tieto druhy odpadov:
Papier
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapaky)
Šatstvo a textílie
Jedlé tuky a oleje
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene a z domácností
Drevo
Plasty
Polystyrén
Elektroodpad
Kovy
Objemný odpad – komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi nie je možné uložiť do klasickej zbernej
nádoby na komunálny odpad v domácnosti.
Drobný stavebný odpad - poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu je 0,02 EUR za 1
kg, poplatok uhrádza poplatník v hotovosti v pokladni Obecného úradu počas stránkových hodín na
základe potvrdenia vydaného pracovníkom zberného dvora. Poplatok zaplatí vo výške za skutočne
odovzdané množstvo odpadu.
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Na zberný dvor je zakázané ukladať:
Zmesový komunálny odpad, tento si občania ukladajú do vlastných zberných nádob umiestnených v
domácnostiach
Odpad s obsahom škodlivín – azbest, použité batérie a akumulátory
Veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky
Pneumatiky
Nerozobratý nábytok
Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad
Chemické látky, zmesi, farby, lepidlá, laky a pod.
Odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení
Nebezpečný a rádioaktívny odpad
Vstup na zberný dvor a podmienky prevzatia odpadu:
1. Pri dovoze na zberný dvor je občan povinný prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.
2. Občan je povinný preukázať sa pracovníkovi zodpovednému za prevádzku zberného dvora platným občianskym
preukazom. Na vjazd do areálu zberného dvora môže návštevník použiť osobné vozidlo s maximálnou
nosnosťou do 3,5 t a s prívesným vozíkom s maximálnym objemom 1m3. Pri použití motorového vozidla je
povinný dodržať maximálnu rýchlosť 5 km/h. Vjazd na zberný dvor je povolený výlučne v čase prevádzky.
Návštevník je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného dvora.
3. Prísne sa zakazuje vstup občanovi na zberný dvor, ktorý je preukázateľne pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných a psychotropných látok.
4. Dovezený a prebratý odpad ukladá občan samostatne na základe pokynov zamestnanca na ním určené miesto.
Občan zberného dvora je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch zberného dvora výlučne v čase potrebnom na
dovezenie a uloženie dovezeného odpadu.
5. Návštevník zberného dvora je povinný dodržiavať všetky upozornenia pracovníka zodpovedného za prevádzku
zberného dvora, ako aj tento prevádzkový poriadok. V prípade, že návštevník zberného dvora nedodrží
upozornenia zamestnancov zberného dvora a bezpečnostné predpisy zberného dvora, obec Dolná Krupá, ako
prevádzkovateľ zberného dvora nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi alebo na
jeho majetku pri pohybe v priestoroch zberného dvora.
6. Návštevníkom sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety uložené na
zbernom dvore.
7. Obec Dolná Krupá si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe vizuálneho vyhodnotenia pracovníka
zodpovedného za prevádzku zberného dvora, silne znečistený, obsahuje nebezpečné chemické látky, obsahuje
látky a materiály, ktoré nie je možné ukladať na zbernom dvore. Obec Dolná Krupá si vyhradzuje právo neprijať
odpad aj v prípade technickej alebo inej poruchy, alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné
odpad uložiť na zberný dvor.
Starosta: Daný prevádzkový čas je v porovnaní so zabehnutými zbernými dvormi (ZD) veľmi luxusný, avšak je to
z dôvodu, že sa v mnohých obciach stáva, že keď je ZD zatvorený nechávajú občania odpad pred vstupom do ZD.
Časom by sa prevádzkový čas mohol podľa potreby zmeniť. Začiatok prevádzky by mal byť až v roku 2021.
Horváth: Personál je vybratý?
Starosta: Zo začiatku tam bude viacero pracovníkov, pretože treba niektoré veci dokončiť.
Sucháň: Kamerový systém tam je?
Starosta: V obci sa bude kamerový systém inovovať a teda kamery z obce bude premiestnené na ZD.
Sucháň: Čo znamená poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu je 0,02 EUR za 1 kg?
Starosta: Daný drobný stavebný odpad musí byť primeraný spotrebe domácnosti, nebude možné vyviesť napr. zbúranú
stavbu na ZD. Obec by to musela veľmi nákladne odvážať na svoje náklady. Každý občan sa bude musieť preukázať
svojim OP. Obec je v jednaní o zmene spoločnosti na odvoz odpadu. Na trhu je nová firma, ktorá ponúka zaujímavé
služby, napr. čipovanie nádob, váženie nádob, ZD na čip (všetko čo občan odovzdá sa mu bude zaznamenávať na čip).
V budúcom roku bude musieť OZ prerokovať aj VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č.7)
Uznesenie č. 170
OZ Dolná Krupá schvaľuje Smernicu o Prevádzkovom poriadku zberného dvora v obci Dolná Krupá.
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/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
b o d 12:
Starosta informoval o doručených žiadostiach na rôzne majetkové záležitosti:
a) Marek Štibraný žiada obec o prenájom parcely registra C 3785/1 o výmere 28m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie pred jeho domom. Žiadosť je podaná na parkovacie miesta z dôvodu pozitívneho stanoviska
ku kolaudačnému rozhodnutiu k jeho prerobenému domu.
Starosta: Nájom je podmienený iba kolaudačným rozhodnutím na dobu neurčitú. Obec musí mať možnosť
zasahovať do verejného priestoru aby si Hlavná cesta udržala určitý pomer zelene k parkovacej ploche. Chápem
potrebu parkovacej plochy najmä na Hlavnej ulici, kde sú viaceré pozemky úzke, avšak zeleň musí byť čiastočne
zachovaná.
Petráš: Ohlasujú sa občania pri rozširovaní mostov napr. v okolí kaštieľa?
Starosta: Viacerých som musel upozorniť, že vopred musí obec odsúhlasiť podané tlačivo na ohlásenie stavby.
OZ bude musieť nastaviť podmienky na odstránenie nepovolených mostov, parkovania na chodníkoch a ďalších
problémov prostredníctvom VZN.
(PRÍLOHA č.8)
Petráš: V budúcnosti nám ďalšie generácie budú vytýkať, že tvár obce na Hlavnej ulici sme neustrážili.
Žák: Presne pred rokom sme o tomto hovorili, mosty sa rozširujú svojvoľne, rúry sa osádzajú rôznych
priemerov, nehovoriac o vizuálnej stránke Hlavnej ulice. Treba ľudí vyzvať, aby si svoj most rozšírili podľa
vopred určeného vzoru, pretože počas roka sa nemožno prejsť súvisle 50 metrov po chodníku a počas zimnej
údržby sa nebude dať odhŕňať sneh prostredníctvom mechanizácie, aj keď obec za ňu zaplatila tisíce eur.
JUDr. Branišová: VZN o správe a majetku obce z roku 2003 vôbec neponíma ako majú byť prenajímané
pozemky, ako napr. nebytové priestory. Musí sa prijať nejaké opatrenie.
Uznesenie č. 171
OZ Dolná Krupá schvaľuje žiadosť o prenájom parcely C 3785/1 o výmere 28m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie na dobu neurčitú za cenu 0,26 EUR/m2.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
b) Štefan Nádašský žiada o odpredaj parcely C 3889/3 na Školskej ulici vo výmere 71 m2 zapísaná na LV 812 za
cenu 11,18 EUR/m2, čo je 790,00 EUR. Jedná sa o trojuholníkový pozemok, ktorý zasahuje do cesty a chodníka.
Preto by bolo vhodné vysporiadanie.
Anetta: Najprv by bolo vhodné zistiť, či je daná výmera presná a nezasahuje napr. pod plot pána Nádašského.
Uznesenie č. 172
OZ Dolná Krupá schvaľuje žiadosť kúpu parcely C 3889/3 vo výmere 71 m2 zapísaná na LV 812 za cenu 11,18
EUR/m2, celkom 790,00 EUR.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
c) Na základe uznesenia č. 140 zo dňa 22.06.2020 (schválené odpredaje obecného majetku) bolo odporúčané
vytvoriť znalecký posudok a geometrický plán na dané pozemky:
a. Prvá žiadosť sa týkala predaju pozemku Danielovi Nádaskému. Parcela č. 461/11 LV 1400 na ulici
Hoštáky s výmerou 278 m2, kde žiadateľ požaduje 237 m2 a parcela č. 461/12 s výmerou 41 m2, kde
žiadateľ požaduje 32 m2 je cena 18,41 EUR/m2. Celkom je suma za 269 m2 je 4 952,29 EUR.
Uznesenie č. 173
OZ Dolná Krupá schvaľuje kúpnu cenu za odpredaj pozemku parcely č. 461/11 LV 1400 na ulici
Hoštáky s výmerou 278 m2, kde žiadateľ požaduje 237 m2 a parcela č. 461/12 s výmerou 41 m2, kde
žiadateľ požaduje 32 m2 je cena 18,41 EUR/m2 Danielovi Nádaskému. Celkom je suma za 269 m2 je 4
952,29 EUR.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
b. Druhú žiadosť poslal Matúš Ištvanec a týkala sa kúpy parcely č. 459/18 LV 1400 vo výmere 42 m2 je
cena 24,10 EUR/m2. Celkom je suma za 269 m2 je 1 012,20 EUR.
Uznesenie č. 174
OZ Dolná Krupá schvaľuje kúpnu cenu za odpredaj parcely č. 459/18 LV 1400 vo výmere 42 m2 je
cena 24,10 EUR/m2 Matúšovi Ištvancovi. Celkom je suma za 269 m2 je 1 012,20 EUR.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
c. Tretiu žiadosť poslala Zuzana Dritomská a Mária Heráková na odkúpenie dvoch parciel. Parcela
registra C 236/1 LV 2351 o výmere 142 m2 s cenou 18,41 EUR/m2. Cena celkom za parcelu C 236/1
je 2 595,81 EUR. Parcela registra C 461/4 LV 1400 o výmere 201 m2 s cenou je 12,55 EUR/m2. Suma
celkom za parcelu C 461/4 je 2 614,22 EUR.
Uznesenie č. 175
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OZ Dolná Krupá schvaľuje kúpnu cenu za odpredaj dvoch parciel. Parcela registra C 236/1 LV 2351
o výmere 142 m2 s cenou 18,41 EUR/m2 Zuzane Dritomskej a Márii Herákovej. Cena celkom za
parcelu C 236/1 je 2 595,81 EUR. Parcela registra C 461/4 LV 1400 o výmere 201 m2 s cenou je 12,55
EUR/m2 Zuzane Dritomskej a Márii Herákovej. Suma celkom za parcelu C 461/4 je 2 614,22 EUR.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
d. Štvrtá žiadosť je žiadosťou o kúpu pozemku parcely C 3781/11 s výmerou 83 m2 pod domov starostu
obce Mareka Dekana, ktorý je zároveň aj žiadateľ. Cena je 18,41 EUR/m2. Cena celkom je 1 528,03
EUR.
Uznesenie č. 176
OZ Dolná Krupá schvaľuje kúpnu cenu za odpredaj parcely C 3781/11 s výmerou 83 m2 za cenu je
18,41 EUR/m2 pre Mareka Dekana. Cena celkom je 1 528,03 EUR.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
b o d 13:
Starosta: Poslanec Drozda zaslal mailom Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2017 v predstihu. Všetci ste mali
možnosť si ju prečítať.
Uznesenie č. 177
OZ Dolná Krupá berie na vedomie návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2017.
Žák: Aké príslušenstvo prišlo s novým traktorom?
Starosta: Traktor je New Holland. Kúpili sme tiež drvičku, čelný nakladač, rozmetadlo, podkop, radlica, zametacia kefa
a mulčovač na ramene. Vlečku kúpime ojazdenú z nášho PD za podstatne nižšiu cenu ako nová.
Drozda: V kultúrnom stredisku je viacero zmien. Bufet vo vstupnej vestibule je zamurovaný natrvalo? Kde bude ten
bufet počas akcií?
Sucháň: Daný pult sa využíval iba na zábavy.
Starosta: Oddelenie je z dôvodu prenájmu menších osláv spolu s menšou kuchynkou. Zároveň to môže byť zasadačka
pre naše zduženia.
Drozda: Chcem poďakovať za dopravné značenia, najmä za označenia Potôčkov. Veľká vďaka za organizáciu
celoplošného testovania. Viacerí občania aj vojak boli veľmi milo prekvapení z celkovej atmosféry.
Starosta: Poďakovať chcem týmto aj ja. Veľmi dobrá spolupráca bola s dobrovoľníkmi, zdravotníkmi, ktorí boli ochotní
aj po nočnej služby prísť na celý deň.
Petráš: Ku koncu roka sa stihlo veľké finále vo forme zberného dvora a stoviek metrov nového asfaltu. Aká je situácia
s družstevným domom?
Starosta: Ja osobne by som bol rád, keby sme ho kúpili. Dal som vypracovať plán na hypotéku do banky. Tak by sme
vedeli určiť presnejšie zaťaženie obecného rozpočtu. Možností je viacero: stacionár, nájomné byty, ...
Petráš: Do budúceho roka treba priniesť presnejšiu víziu.
Horváth: Ja vám prajem krásne sviatky.
Starosta: Ja by som vám chcel poďakovať za spoluprácu, dúfam, že bude nasledujúci rok lepší a budeme sa môcť viac
venovať obci.
b o d 14:
Zástupca starostu ako zapisovateľ zrekapituloval uznesenia schválené na tomto rokovaní OZ.
Starosta obce poďakoval za účasť, ukončil rokovanie.

b o d 15:
overovatelia:

Mgr. Nikola Novotová v.r.
Daniel Sucháň v.r.

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

Dolná Krupá 29. december 2020
spracoval a zapísal:

Ing. Michal Žák v.r.

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

starosta obce:

Mgr. Marek Dekan v.r.

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