ZÁPISNICA

z 16. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 2. augusta 2013 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly č. 3 za 2. štvrťrok 2013
4. Príprava osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil Stanislava Lehotu a PhDr. Moniku Korchovú.
Starosta obce navrhol do programu zaradiť aj Správu č. 3/2013, ktorú predkladá hlavná kontrolórka obe.
Uznesenie č. 56/2013
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 7 - 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. júna 2013.
- k uzneseniu č. 53/2013: členovia Komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného
poriadku dňa 24. júla 2013 vykonali obhliadku na mieste v zmysle žiadosti Jozefa Horvátha, ul.
Podhájska. Závery obhliadky sú sformulované v zápisnici a jej výsledky budú doručené obom stranám.
(PRÍLOHA č. 1)
- uzn. č. 54/2013 vo veci úpravy priestoru medzi cestou a parkoviskom pred predajňou Jednota: na
miesto boli 20. júna navezené cca 2 m3 štrku.
- uzn. č. 55/2013: nové tabule pri vstupoch do obce boli osadené 5. augusta, predtým boli renovované aj
drevené konštrukcie, na ktorých sú upevnené.
Uznesenie č. 57/2013
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú - hlavnú kontrolórku obce, aby prítomných
oboznámila so záznamom z kontroly č. 3/2013.
(PRÍLOHA č. 2)
a) pokladne obce Dolná Krupá za 2. štvrťrok 2013,
b) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za 2. štvrťrok 2013,
c) kontrolu sociálneho fondu za 1. a 2. štvrťrok 2013.
Ing. Vadovičová oboznámila prítomných so znením správy so záverom, že neboli zistené žiadne kontrolné
zistenia.
Uznesenie č. 58/2013
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č. 3/2013.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič informoval o priebehu príprav obecných osláv 900. výročia
1. písomnej zmienky o obci, ktoré organizuje a zabezpečuje Obecný úrad. Vybrané akcie sa uskutočnia aj
za pomoci poslancov OZ. V sobotu 17. augusta sa uskutoční futbalový zápas starých pánov Dolnej Krupej
a Spartaka Trnava. Športovú časť za OŠK zabezpečuje Mgr. Horváth a účasť dobrovoľných hasičov
p. Baránek. Obecný úrad zabezpečil koncerty skupiny Exil a finalistov Superstar a Mgr. Lehotová
vystúpenie skupiny Abraka Dub.
Ďalej v rámci bohatého programu OcÚ zabezpečil zoskok parašutistov v priebehu polčasu futbalového
zápasu, pozvanie prijali aj domáce hudobné skupiny a súbor mažoretiek zo Senice. OcÚ zabezpečí na
návrh Ing. Brestovanského zakúpenie a zasadenie lipy, ktorá bude pripomínať 900. výročie 1. písomnej
zmienky o obci.

V nedeľu bude slávnostná svätá omša (výzdobu pripraví Mgr. Slabá), sprievod (deti do sprievodu
zabezpečí PhDr. Korchová). Pripravené sú aj sprievodné akcie: výstava vo vestibule, v múzeu, otvorené
bude mauzóleum, vytlačí sa propagačná brožúra (Mgr. Petráš).
V rámci programu budú udelené ocenenia Cena starostu obce a ďakovné listy. Priebeh slávnosti bude
zaznamenaný na DVD.
Uznesenie č. 59/2013
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o stave príprav obecných osláv 900. výročia 1. písomnej
zmienky o obci a predbežnú kalkuláciu nákladov na oslavy.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby oboznámila prítomných s monitorovacou správou
k programovému rozpočtu Obce Dolná Krupá k 30. 6. 2013.
(PRÍLOHA č. 3)
Ing. Kozáková predniesla aj základné informácie z rozpočtového opatrenia č.7/2013 (presun medzi
jednotlivými položkami v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia obce) a č. 8/2013 z 2.8.2013.
(PRÍLOHA č. 4, 5)
Ing. Kozáková ďalej informovala o Správe o preverení súladu hospodárenia Obce Dolná Krupá so
zákonom č. 583/2004 Z. z., ktorú vypracovala audítorka Ing. Libuša Baranová.
(PRÍLOHA č. 6)
Uznesenie č. 60/2013
OZ schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Dolná Krupá k 30. 6. 2013.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 61/2013
a) OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2013 zo dňa 28.6.2013.
b) OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.8/2013 zo dňa 2.8.2013. Po rozpočtovom opatrení č.8/2013
sú príjmy upraveného rozpočtu na r.2013: 1 035 157 €, z toho bežné 923 929 €, kapitálové 8 041 €,
z finančných operácií 103 187 € a výdavky upraveného rozpočtu 1 035 157 €, z toho bežné 849 005 €,
kapitálové 186 152 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 62/2013
OZ berie na vedomie Správu audítorky o preverení súladu hospodárenia Obce Dolná Krupá so zákonom
č. 583/2004.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách Obecného úradu od konania posledného rokovania OZ:
- 17. júna t. r. bola zaslaná objednávka na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 20142020,
- 18. júna t. r. boli uzatvorené zmluvy s firmou Média Coeli na vyhotovenie plánu odpadového
hospodárstva a komunitného plánu,
- 20. júna t. r. bola vykonaná oprava tribúny na ihrisku OŠK: betónová plocha bola pokrytá
hydroizolačným systémom Marisel.
- 22. júna t. r. bola ukončená výmena dlažby na oboch prístupových schodiskách pre OcÚ,
- 24. júna t. r. bola ukončená výmena PVC krytiny na schodoch a chodbách OcÚ,
- bola vybetónovaná plocha v areáli ZŠsMŠ, v júli sa začalo s budovaním oplotenia detského ihriska,
- 27. júla t. r. boli opravené výtlky na miestnych komunikáciách vzniknuté zimnou prevádzkou,
- 2. - 8. júla t. r. sa uskutočnila výmena výbojok na verejnom osvetlení (bolo vymenených 41 ks
s príkonom 250 W za 56 ks s príkonom 70 W),
- 1. júla t. r. bolo prevzaté stavenisko Rekonštrukcia Horná ulica. Od 15. júla sa vykonávajú zemné
práce, bol odstránený kryt cesty, je zhotovená časť rigolu, osádzajú sa obrubníky. Stavebný dozor
odporučil vykonať rekonštrukciu rigolu aj pred štyrmi domami na Hornej ulici v smere od hlavnej
cesty a zároveň zrealizovať osadenie BG žlabu cez miestnu komunikáciu na Hornej ul. s napojením na
ul. Krátka.
- 9. - 11. júla t. r. boli osadené tabule na lepenie plagátov,
- informačno-orientačný systém by mal byť hotový k termínu obecných osláv, t. j. do 16. augusta, tento
systém zjednoduší orientáciu najmä návštevníkom našej obce.
Uznesenie č. 63/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o aktivitách obce od konania posledného rokovania
obecného zastupiteľstva.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Starosta obce informoval, že:
obec zverejnila zámer prenajať majetok obce - časť budovy domu služieb. Do lehoty na doručenie ponúk
prišla jedna žiadosť od Eleny Gažovej, bytom Horný Chríb 417/44, Dolná Krupá. Ponuka sa týka predaja
chovateľských potrieb.
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 64/2013
OZ schvaľuje prenájom majetku obce – časť vo výmere 36 m2 v budove domu služieb za cenu 11,45
€/m2 na základe ponuky Eleny Gažovej, bytom Horný Chríb 417/44 na obdobie troch rokov od dňa
podpísania zmluvy. Ponuka bola vyhodnotená ako v súlade so záujmom obce.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- v zmysle odporúčania OZ zo dňa 14, júna 2013 Ivan Herák bytom Hoštáky 195 upresnil svoju ponuku
na zámenu obecnej parcely č. 236/2 vo výmere 175 m2 a parc. č. 461/33 vo výmere 26 m2 , ktoré
vznikli základe geometrického plánu č.26/2013 za parcelu č. 461/4 vo výmere 201 m2
(PRÍLOHA č. 8)
Uznesenie č. 65/2013
OZ schvaľuje v zmysle ust. § 9 ods.8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na
základe dôvodov hodných osobitného zreteľa zámer zámeny obecnej parcely č. 236/2 o výmere 175 m2,
ktorá vznikla z parcely č. 236 KN-C a parcely č.461/33 vo výmere 26m2, ktorá vznikla z parcely č.
461/11 a z parc. č.461/19 KN-C na základe GP č.26/2013 za parcelu č. 461/4 vo výmere 201 m2
záujemcovi o zámenu Ivanovi Herákovi, bytom Hoštáky 195, Dolná Krupá. Osobitný zreteľ je v tom , že
zámenou vzniknú dva pozemky o väčšej výmere vhodné na výstavbu – jeden patriaci obci a druhý
záujemcovi o zámenu p. Ivanovi Herákovi. Pozemok o výmere 26m2 – parc. č.461/33, nemá pre obec
zásadný hospodársky význam a užíva ho menovaný, ktorý má na ňom postavenú časť svojho rodinného
domu. Zamienané pozemky sú susediace.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- na predošlom rokovaní OZ bola predstavená zmluva o budúcej kúpnej zmluve týkajúca sa pozemku
(výmera podľa projektovej dokumentácie) parc. č. 4478/1 LV 1400 vo vlastníctve obce, ktorý má
záujem odkúpiť Západosl. distribučná spoločnosť a.s. Bratislava zastúpená spoločnosťou Enermont
s.r.o. za účelom vybudovania transformačnej stanice. Uzn. OZ č.50/2013 bol schválený zámer o predať
predmetný pozemok na základe dôvodov hodných osobitného zreteľa. Vyššie uvedená zmluva sa
predkladá OZ za účelom posúdenia jej schválenia.
Uznesenie č. 66/2013
OZ schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Dolná Krupá a Západoslovenskou
distribučnou a. s., Čulenova 6, Bratislava zastúpenou spoločnosťou Enermont s. r. o. Hraničná 14,
Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa na výstavbu transformačnej stanice, ktorej predmetom
bude predaj časti pozemku LV 1400, parc. č.4478/1 v cene 40€/ m2. Výmera predávaného pozemku
podľa projektovej dokumentácie je 24m2, avšak bude upresnená geometrickým plánom.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej prečítal žiadosti adresované obecnému úradu:
a) Ján Fíba a Alžbeta Fíbová, rod. Lošonská , bytom Nová 633/30, Dolná Krupá žiadajú o
súhlas
vlastníka evidovaného na LV č. 1400 kú Dolná Krupá (obec Dolná Krupá) so zapísaním GP č.10/2013
do katastra nehnuteľností.
(PRÍLOHA č. 9)
b) Ondrej Garažia, bytom Hlavná č.586/135 Dolná Krupá žiada o korekcie v územnom pláne obce na
parc. 3765 (LV 2523).
(PRÍLOHA č. 10)
c) Projektant Ing. Miroslav Polonec žiada o vyjadrenie k zadaniu na Urbanistickú štúdiu obytnej zóny
„IBV Potôčky II Dolná Krupá“.
(PRÍLOHA č. 11)
d) „Obyvatelia Trnavskej cesty“ podali anonymný podnet na neoprávnené parkovanie áut na trávnatej
ploche a žiadajú nápravu.
Uznesenie č. 67/2013
OZ schvaľuje zapísanie GP č. 10/2013 do katastra nehnuteľností v zmysle žiadosti Jána Fíbu a Alžbety
Fíbovej, rod. Lošonskej.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 68/2013
OZ berie na vedomie žiadosť Ondreja Garažiu o korekcie v územnom pláne obce Dolná Krupá. Územný
plán bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 28/ 2005 zo dňa 24.6.2005. Jeho
pripomienkovanie bolo možné v dostatočne dlhej lehote pred jeho schvaľovaním. Pripomienky k parcele
č. 3765 neboli predložené.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 69/2013
OZ berie na vedomie zadanie k Urbanistickej štúdie obytnej zóny „IBV Potôčky II“ Dolná Krupá.
Urbanistická štúdia je v súlade s komunálnymi záujmami obce Dolná Krupá a OZ súhlasí s hlavnými
cieľmi, požiadavkami, obsahom a rozsahom urbanistickej štúdie.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 70/2013
OZ berie na vedomie podanie „obyvateľov Trnavskej cesty“. Predmetná plocha je v súkromnom
vlastníctve, nie je teda verejným priestranstvom ako sa v podnete uvádza a obec nemá na jeho využívanie
dosah .
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
- PhDr. Korchová: na základe odporúčaní vedenia ZŠ navrhla zvýšiť poplatok za pobyt dieťaťa
v školskom klube zo 4 € na 7 € dieťa / mesiac od 1.1.2014. V dome smútku je podľa názoru istého
občana v lete teplo a v zime chladno.
starosta: dom smútku bol skolaudovaný v súlade s projektovou dokumentáciou (schválenou v OZ) bez
kúrenia a klimatizácie, pri vynaložených nákladoch je najlepšou možnou alternatívou podobných budov.
- Mgr. Horváth: z dôvodu nedostatočného počtu členov v dorasteneckom oddiele, bolo družstvo
dorastencov odhlásené zo súťaže. OŠK urobí všetky opatrenia, aby v budúcej sezóne mala obce
zastúpenia aj v dorasteneckej súťaži.
- K. Baránek: pozval prítomných na Memoriál Stanislava Baránka, ktorý sa uskutoční 24. augusta 2013.

Uznesenie č. 71/2013
OZ odporúča obecnému úradu pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o mieste a čase zápisu
do ZŠ s MŠ a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení,
v ktorom bude mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu na jedného
žiaka 7 €, s platnosťou od 1.1.2014.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca
starostu predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním schválili.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 8:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.

overovatelia: Stanislav Lehota ..............................
PhDr. Monika Korchová .............................
Dolná Krupá, 21. august 2013

spracoval a zapísal: Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Prezenčná

listina

zo zasadania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá
konaného dňa: 2.8.2013 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Zoznam poslancov:
P.č.

1.

Priezvisko a meno:
Baránek Klement

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Horváth Marek, M
Korchová Monika, PhDr.
Lehota Stanislav
Lehotová Jana, M .
Petráš Stanislav, Mgr.
Slabá Martina, M r.
Totka Marek, Ing .

mavný kontrolór:
Ing. Mária Vadovičová
Starosta obce:
Ing. Teofil Mihalovič
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