ZÁPISNICA
z 10. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. septembra 2020 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie návrhu programu zasadnutia
4.
Správa hlavného kontrolóra obce k správe o kontrole č. 3/2020
5.
Monitorovacia správa a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 30.6.2020
6.
Problematika s vodou a kanalizáciou na Potôčkoch
7.
Doplnenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Dolná Krupá č. 7/2020 (žiadosť IC BK s.r.o.
Bratislava, Beáta Vrbovská Dolné Lovčice, Miloš Pekarovič Dolná Krupá)
8.
Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2020 k dátumu 9.9.2020 (rozpočtové opatrenie)
9.
Rôzne a Diskusia
10.
Návrh uznesenia
11.
Záver
prítomní: podľa prezenčnej listiny
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. Juraj Anetta a Mgr.
Stanislav Petráš.
b o d 3:
Starosta obce prečítal program zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 150
OZ Dolná Krupá schvaľuje program riadneho rokovania v znení doplnenia bodu Správy hlavného kontrolóra
obce k správe o kontrole č. 3/2020, doplnenia bodu Problematika s vodovodom a kanalizáciou na Potôčkoch
a v znení vyňatia bodu č. 7 z programu rokovania.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
b o d 4:
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá prítomných poslancov OZ
oboznámila Kontrolnou správou hlavného kontrolóra č. 3/2020 obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 1)
Mihalovič: Ženská spevácka skupina a Klub dôchodcov nie sú právnické osoby. Prečo bola s nimi uzatvorená
zmluva o poskytnutí dotácie?
JUDr. Branišová: S danými organizáciami bola uzatvorená Zmluvu na zakúpenie materiálu.
Uznesenie č. 151
OZ Dolná Krupá berie na vedomie Správu z kontroly hlavného kontrolóra obce č. 3/2020 o kontrole dotácií
poskytnutých z rozpočtu obce.
b o d 5:
Hlavný kontrolór obce Dolná Krupá predložil poslancom OZ Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia
programového rozpočtu k 30.6.2020.
(PRÍLOHA č. 2)
Mihalovič: Chýba mi tam príjem a výdavky plesu.
Starosta: Výdavky neboli riešené z obecného rozpočtu z dôvodu Vašich dotazov ešte pred uskutočnením plesu
a preto bol síce ples nazvaný Obecný, avšak financovaný obcou nebol. Výdavky boli riešené dobrovoľníkmi,
ktorí z vlastných zdrojov výdaje pokryli. Príjmy boli použité na nákup potrebných vecí pre športovcov
a materiálu do areálu OŠK, aj keď príjmy neboli podľa očakávaní. Do budúcna by som chcel aby ples
organizovala jedna z našich organizácií a aj príjem by išiel im. Avšak doposiaľ nikto neprejavil záujem.
Mihalovič: Navrhujem, aby hlavná kontrolórka skontrolovala, či ozaj neboli použité obecné peniaze na ples.
Starosta: Súhlasím a ubezpečujem, že žiadne výdavky na ples obec neplatila.
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Korchová: Ja som si myslela, že podujatie financovala obec, keď to bolo prezentované ako Obecný ples.
Očakávam väčšiu informovanosť poslancov, keďze o plese som v podstate nič nevedela.
Mihalovič: V bode 5.2. navrhujem prehodiť komentár do inej kategórie, pravdepodobne sa tam dostal omylom.
Rovnako v bode 13.1 nie je formulácia komentáru zrozumiteľná. Predsa „obedy zadarmo“ dostávajú všetky
deti, nielen tie, ktoré sú v hmotnej núdzi.
JUDr. Branišová. Okresný úrad vydal rozhodnutie, podľa ktorého je táto formulácia.
Mihalovič: V bode 8.1. je iba suma 388 000,16 EUR, avšak v roku 2019 sme mali v rámci školstva podprogram
Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň, školsky klub. V správe sa neuvádza financovanie daných
podprogramov, kto ich zrušil? Je to pravdepodobne v celkovej sume a preto nevieme v akej výške sú
financované.
Starosta: Dané rozčlenenie podprogramov zapracujeme.
Mihalovič: V programe Kultúra nie sú v komentári vyčíslené výdavky na rekonštrukciu Kult. strediska. Robili
tam aj obecní zamestnanci. Viacerí poslanci by chceli vedieť v akej výške boli dané práce.
Starosta: Práce ešte nie sú ukončené, ešte sa bude dorábať dlažba. Na stránke obce sú zverejnené všetky faktúry
za tovar aj služby. Ak budú práce kompletne dokončené, danú sumu vyčíslime a predložíme.
Uznesenie č. 152
OZ Dolná Krupá berie na vedomie Monitorovaciu správu a vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu
k 30.6.2020 po zapracovaní dotazov poslancov.
b o d 6:
OZ Dolná Krupá prerokovalo problematiku s vodovodom a kanalizáciou na Potôčkoch ako doplnený bod
poslankyne N. Novotovej, po diskusii s vlastníkmi týchto inž. sietí. K tejto problematike navrhuje uskutočniť
pracovné stretnutie zo zástupcami vlastníkov rod. domov, inž. sietí, prevádzkovateľom inž. sietí a Obce Dolná
Krupá, termín bude spresnený. Problematika sa týkala poruchovosti vodovodu, posledný 3-dňový výpadok.
Občania si museli zabezpečiť cisternou pitnú vodu pred dom. Nedostatočné odvodnenie cestnej komunikácie,
vraj pri väčších dažďoch je na ceste aj 10 cm vody. Občania sa rovnako pýtali na sľúbenú občiansku
vybavenosť.
b o d 7:
Starosta informoval o doručení žiadosti od p. Ľ. Kurtu o prenájme časti pozemku parcela registra C-KN č.
461/11 v rozsahu 102 m2. Žiadateľ musí doložiť na stavebný úrad schválený prenájom pozemku vo rozsahu
102 m2 z dôvodu, že jeho nehnuteľnosť sa eviduje ako dve samostatné jednotky.
(PRÍLOHA č. 3)
Uznesenie č. 153
OZ Dolná Krupá schvaľuje Dodatok č. 1 k uzneseniu OZ č. 144/2020 o prenájme časti pozemku parcela
registra C-KN č. 461/11 pre p. Ľuboslava Kurtu, za účelom parkovania osobného vozidla a prístupu
k rodinnému domu a to v rozsahu 102 m2 podľa požiadavky stavebného úradu. Ostatné ustanovenia uznesenia
č. 144 zostávajú nezmenené.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval o žiadosti od obchodnej spoločnosti IC BK, s.r.o., ktorá ako vlastník pozemku 4811/107
(za autobusovou zastávkou na Potôčkoch) o výmere 1856 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na LV
3015 žiada predmetný pozemok zaradiť v územnom pláne do zóny s funkčným kódom A1-Plochy
nízkopodlažnej zástavby – rodinné domy.
(PRÍLOHA č. 4)
Starosta: V minulosti bola daná parcela určená polyfunkčné využitie, neskôr vlastník žiadal o povolenie na
viacpodlažnú budovu. Podľa žiadosti by sa jednalo o 2 rodinné domy.
Žák: Ak sa odstránia nedostatky spomenuté od tu prítomných obyvateľom časti Potôčky, potom nech sa
rozširuje.
Petráš: Zamietli sme viacpodlažnú výstavbu na tomto mieste, občianska vybavenosť na danej parcele bude
ťažko a služby, ktoré sa tu uvádzali by neprežili. Dva rodinné domy by mi tam nevadili.
Dzamko: Môžeme vybudovať detské ihrisko, avšak jedine, že ho po vybudovaní zobrie do vlastníctva obec.
Horváth: Ak by sa to malo posúvať na ďalšie OZ, tak zmenu územného plánu nezrealizuje v dohľadnej dobe.
Buď to vyriešme teraz alebo to neposúvajme. Občianska vybavenosť si myslím, že zatiaľ nemá využitie.
Korchová: Čiastočne sa prikláňam k poslancovi Žákovi. V minulosti som hlasovala za výstavbu, avšak vtedy
sme nemohli tušiť aké problémy budú. Navrhujem rozhodnutie presunúť a dovtedy zrealizovať anketu, či by
mali obyvatelia Potôčkov záujem o občiansku vybavenosť.
Anetta: Som za rodinné domy, bolo to tu dostatočne vysvetlené zo strany zástupcu vlastníka. Keby bola záujem
o občiansku vybavenosť, už by tam bola.
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Mihalovič: Keď sa už toľko čakalo s územným plánom, počkal by som ešte.
Drozda: Do tejto témy by sme mali zapojiť občanov, zozbierať podnety a v novembri sa k tomu vrátiť.
Novotová: Prioritne by sa mali riešiť problémy, ktoré aktuálne existujú. Občania sa pýtali na detské ihrisko.
Sucháň: Súhlasím s domami. Ak sa budú Potôčky rozširovať, určite bude nutné vyčleniť ďalší pozemok na
občiansku vybavenosť.
Žák: Ja tiež chápem, že dané služby by sa asi neuživili v súčasnosti na Potôčkoch. Aj keď budú v ankete všetci
za občiansku vybavenosť, ale na jednej strane mi je divné, že by sme dnes schválili „pomyselné“ rozširovanie,
síce iba o 2 domy a na druhej strane si súčasní obyvatelia pustia vodu v kuchyni a netečie im pár dní. To je
podľa mňa nefér voči občanom. A hovoriť o tom, že ak schválime 2 rodinné domy, oni po tom finančne vykryjú
havárie na Potôčkoch je absurdné.
Horváth: Tak to podmieňme niečím.
Džamko: Plne rešpektuje horúcu situáciu, riešime potrebné kroky.
Starosta informoval o doručení žiadosti od p. B. Vrbovskej na zmenu územného plánu na pozemok p.č. 4497
(v tzv. „zelenine“) a LV 3121 na stavbu rodinných domov.
(PRÍLOHA č. 5)
Starosta informoval taktiež o doručení žiadosti od p. M. Pekaroviča na zmenu územného plánu na pozemok
p.č. 4745/5 a 4745/6. Dané parcely žiada zmeniť na výstavbu rodinného domu.
(PRÍLOHA č. 6)
Anetta: Požiadali ste manželov Jančovičových o súhlas pre prístupovú cestu?
M. Pekarovič: Sú to nezistení vlastníci a máme podanú žiadosť na SPF.
Anetta: Informovali ste sa, či si na daný pozemok niekto nenárokuje v rámci reštitúcií?
M. Pekarovič: Zatiaľ nie, keďže sa teraz mení územný plán chceli sme stihnúť podať žiadosť na OZ.
Uznesenie č. 154
OZ Dolná Krupá schvaľuje doplnenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Dolná Krupá č. 7/2020
nasledovne:
• Parcela č. 4811/107 orná pôda vlastníka IC BK s.r.o. Bratislava na nový účel plochy nízkopodlažnej
zástavby - bývanie rodinné domy.
/za Anetta, Horváth, Novotová, Petráš, Sucháň - proti Žák - zdržal sa Drozda, Korchová, Mihalovič/
• Parcela č. 4497 orná pôda vlastníka Beáta Vrbovská z doterajších plôch poľnohospodárskej výroby na
nový účel plochy nízkopodlažnej zástavby - bývanie rodinné domy.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
• Parcela č. 4745/5 a 4745/6 vlastníka orná pôda Miloša Pekaroviča z doterajších plôch
poľnohospodárskej výroby na nový účel plochy nízkopodlažnej zástavby - bývanie rodinné domy .
za podmienok, že žiadatelia si uhradia všetky náklady spojené s touto zmenou.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta: Navrhoval by som ešte požiadať o parcely patriace SPF, ktoré sú využiteľné pre obec. Jednalo by sa
o poľné cesty, ktoré by sme v územnom pláne zadefinovali ako cyklochodníky a tiež parcely nad parkom ako
lesopark. Rád by som sa vyhol scenáru ako mali pred nedávnom v obci Špačince. Informoval som sa o možnosti
tohto prevodu, avšak musia byť dané parcely zaradené v územnom pláne. Sú to napríklad školské ihriská, umelý
kopec a vôbec celé poli and parkom. Ďalej rôzne poľné cesty do susedných obcí. V Hornej Krupej majú dané
cesty označené oranžovou farbou ako miestne cyklochodníky.
Anetta: Ako je to následne s dopravnými predpismi? Ak by dané poľné cesty, napr. do Špačiniec boli
cyklochodník budú môcť tadiaľ chodiť aj autá? Chodí tadiaľ napr. sanitka.
Starosta: Definované by boli ako miestna cyklotrasa, ktoré budú značené oranžovou farbou, oficiálne
cyklotrasy sú značené fialovou farbou, ako napr. cyklotrasa z TT do HK. Môžem sa však informovať
podrobnejšie.
Petráš: Dané parcely musia byť dokopy aj cca 150 ha, už sa podarilo nejakej obci o taký prevod z SPF?
Mihalovič: Ja som dosť skeptický, viackrát som žiadal SPF o prevod a procesy boli veľmi zdĺhavé.
Starosta: Aktuálne prešla pod obec cesta na Školskej ulici, parcela za školskou bytovkou, budova starých kabín.
Asi sa to tam začalo viac hýbať. Parcely kde máme cesty, chodníky, cintorín a iné stavby sme poslali opätovne.
Uznesenie č. 155
OZ Dolná Krupá schvaľuje zapracovanie vybudovania parku, lesoparku, plochy verejnej a oddychovej zelene
a miestnych cyklotrás do Územného plánu obce Dolná Krupá č. 7/2020 a zároveň OZ Dolná Krupá schvaľuje
po zapracovaní uvedených zmien do územného plánu podanie žiadosti na SPF na bezodplatný prevod
dotknutých parciel vo vlastníctve SPF do majetku obce za účelom vybudovania parku, lesoparku, plochy
verejnej a oddychovej zelene a miestnych cyklotrás na daných parcelách. OZ zároveň poveruje stavebnú
komisiu na presnú špecifikáciu daných parciel.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
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b o d 8:
Starosta predložil poslancom OZ v predstihu emailom Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2020 k dátumu 9.9.2020
a podrobne vysvetlil jednotlivé položky.
Uznesenie č. 156
OZ Dolná Krupá schvaľuje Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2020 k dátumu 9.9.2020.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
b o d 9:
Starosta informoval o akciách, ktoré sú aktuálne v procese riešenia.
Starosta: V poslednej dobe sa nám podarilo dokončiť novú triedu pre žiakov Materskej školy v budove
Základnej školy. Za to by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli. Je tu aj možnosť do budúcnosti
rozšíriť kapacitu škôlky v budove školy, avšak za predpokladu, že by sa napríklad vytvorili samostatné toalety
pre žiakov škôlky.
Korchová: Keď budú pribúdať žiaci v škôlke, budú následne aj žiaci školy. Viacero vecí tam nie je doriešených,
napr. cestička k vstupu je provizórna. Daná alternatíva je prechodná záležitosť.
Starosta: Ďalej bolo z väčšiny obnovené horné školské ihrisko. Pán starosta H. Krupej nám ho ešte rozrobí
a následne sa vyseje trávnik. Bežecká dráha by sa na budúci rok v rámci rozpočtu doriešila. Tiež sa chcem
poďakovať všetkým dobrovoľníkom, zamestnancom školy a škôlky. Zberný dvor zatiaľ stojí na jednom
povolení na životnom prostredí. Zatiaľ sa vyviezla iba ornica. Treba tam aktuálne naviesť takmer 2 m hliny,
aby bol vjazd na zberný dvor z Parkovej ulice. Verím, že sa budúci týždeň už naplno začne. Verím tiež, že
zberný dvor bude skolaudovaný do novembra.
T.Baránek: Bude tam aj hydrant?
Starosta: Po dohode bude. Rovnako bude treba do budúceho rozpočtu zaradiť aj sfunkčnenie aspoň jedného
hydrantu na Hlavnej ulici. Zamestnancami obce boli pozametané všetky verejné priestranstvá, umyté
autobusové zastávky, kde boli nalepené označenie jednotlivých zastávok. Pánovi Dolašovi bola doplatená jedna
časť odchodného. Dopravné značenie bolo objednané a v priebehu jesene bude osadené našimi zamestnancami.
Cena za osádzanie značenia je takmer taká istá ako samotná cena značenia. Štúdia k nájomným bytom na
Školskej mi prišla dnes pre OZ, nie úplne sa stotožňujem hlavne s parkoviskom.
Žák: Prečo neboli zahrnuté obecné pozemky s p.č. E 421 a C 465/2 na periférii danej plochy? Dané parcely si
z časti nelegálne p. Šarabok ohradil.
Starosta: Bude treba to optimalizovať.
Mihalovič: Ako stojí daná žiadosť na SPF?
Starosta: Daný súhlas končí vo februári a teda musíme vytvoriť štúdiu a posunúť to na vyššiu úroveň. Danú
štúdiu bude upravovať.
Anetta: Obec by mala vyzvať daného občana k náprave. Buď nech to odstráni alebo odkúpi.
Petráš: V areáli bývalých zberných surovín vedľa „Pivárne u Kajla“ je treba opätovne vyzvať vlastníka, aby
dané haly demontoval.
Starosta: Obec vyzvala majiteľom automobilov, ktoré boli nepojazdné na obecných pozemkoch, aby si ich
odstránili. Pred starou škôlkou aj na Hornom konci sa autá odstránili. Jediný pán Herák výzvu ignoruje.
M. Štibraný: Boli policajti oslovení, aby pokutovali autá, ktoré stoja na chodníkoch? Najmä na Hlavej ulici.
Starosta: Jeden čas policajti upozorňovali, avšak nie je to účinné. Časť náučného informačného chodníku, ktorý
chceme zrealizovať so starostom z H. Krupej smerom z Hlavnej ulice po strelnicu riešime s majiteľmi
pozemkov. Tú by sme chceli v tomto roku upravil, vykosiť, prípadne ostrihať stromy. Obec zabezpečila zber
kuchynského odpadu. Nádoby sme umiestnili na bytovkách a na Potôčkoch. Žiadosť o výstavbu na Potočnej
ulici nepôjde pravdepodobne takou formou ako sme dúfali. Daná cesta by sa dala zlegalizovať iba po časť ako
teraz existuje. Bude nutné zrealizovať stretnutie s majiteľmi daných záhrad, pretože vodohospodári budú
súhlasiť len s verziou ako je vypracovaná štúdia, čiže aktuálna cesta bude pokračovať doľava a potom cez
záhrady. Projekt od Okopanej po Nám. Sv. Vendelína je v procese, projektanti boli viackrát situáciu
obhliadnuť, aj v daždivom počasí. K výstavbe Záhrady na Hornom konci prebehlo stretnutie. Po rokoch to
stroskotalo na rovnakých problémoch, negatívnych postojov je menej, avšak myslím, že daná atmosféra nie je
vhodná. Veľa času sa minulo a výsledok je žiadny. Mauzóleum je v ďalšom kole verejnej dražby. Aktuálne to
riešime s Ministerstvom kultúry, aby ho prebralo a potom by ho oni previedli pod obec. Daná cena je
v aktuálnom kole veľmi nízka a hrozí, že by mal niekto záujem. Daná situácia ma veľmi mrzí a ani vo sne by
som nečakal, že by daný prevod bol taký zdĺhavý komplikovaný. Poslednou vecou je zmena organizačného
poriadku. Je v mojom záujme aby sme boli čoraz sebestačný v prácach okolo obce. Preto by som chcel navýšiť
pracovné pozície o dvoch zamestnancov. Jeden by sa staral o zberný dvor a druhý, ktorý by mal vyhlášku do
elektrinu, aby sme vedeli svojpomocne z časti meniť napríklad verejné osvetlenie. Vytvorili by sa teda pozície
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referent vykonávajúci kombináciu prác zamestnancov, čiže ako keby vedúci zamestnancov a druhá pozícia
zamestnanec na obslužné, remeselné a údržbárske práce.
Mihalovič: Jeden zamestnanec už bol prijatý od 1. júla.
Starosta: Áno, na pozíciu pána Dolaša.
Korchová: Od kedy by ich obec zamestnala?
Starosta: Na zberný dvor od októbra/ novembra a ďalšieho napr. od ďalšieho roka.
Uznesenie č. 157
OZ Dolná Krupá schvaľuje Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku OÚ v Dolnej Krupej.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
T. Baránek: Materská škola sa navýšila z 15 EUR na 25 EUR za mesiac, ja s tým súhlasím, avšak neviem,
prečo by som sa mal starať o pranie posteľnej bielizne 2-krát do mesiaca. Ja nie som povinný to prať.
Korchová: Je to pre Vaše deti. Materská škola prádlo zakúpi. My nemáme pozíciu práčky.
T. Baránek: V Trnave som to nemusel riešiť a platil som 20 EUR mesačne. Dávajú to prať externej firme. Platí
sa ešte o 5 EUR viac ako v TT a žiadne služby.
Starosta: Naša škôlka je vybavená na nadpriemernej úrovni. O toaletných som ja nikdy nepočul.
Korchová: Výšku školného neurčujú zákonní zástupcovia deti, ale vždy zriaďovateľ. Výška školného nie je
podmienená službami ako napríklad pranie prádla, na ktoré nemáme priestorové ani personálne podmienky.
Zákonný zástupca dieťaťa ma však možnosť vybrať si materskú školu, ktorá mu vyhovuje najviac a poskytuje
služby podľa jeho predstav.
Starosta: V Trnave majú viacero škôlok a majú vlastné pranie a preto je to pre nich rentabilné.. Na výšku
školného v Trnave sa budem informovať, nemyslím si že u nás sa platí viac.
T. Baránek: Ako je to s telocvičňou? Je funkčná? Sú doriešené sprchy? Je to už rok.
Starosta: To chceme spraviť svojpomocne. Pozriem dokedy je lehota na odstránenie nedostatkov.
T. Baránek: Spomínali ste váženie odpadových nádob. V minulosti sa spomínalo, že ten kto bude triediť, bude
menej platiť. Tento rok sme si priplatili. Napríklad Kátlovce sú 20 km od Trnavy a platia menej 20 EUR/osobu,
my ktorí sme 15km od Trnavy platíme 25 EUR/osobu.
Starosta: Je väčšina obcí naokolo, ktoré platia podstatne viac ako my. Smeti sa neplatia podľa kilometrov od
FCC. Spravilo sa množstvo opatrení, zrealizoval sa dočasný zberný dvor, v súčasnosti sa pracuje na novom,
rozšírili sa možnosti separácie v obci, zber haluzoviny a mnoho iného. Čo sa týka odpadového hospodárstva,
tak sme podľa mňa jedna z najlepších obci v okrese. Zvýšené to bolo na základe reálneho výpočtu, aké sú
náklady obce na smeti. Skládkovanie išlo dvojnásobne hore, z 15 EUR na 30 EUR/tonu. V poslednej dobe sme
zvýšili podiel separácie zo 14% na cca 30%., čiže sme vo vyššej úrovni separovania a máme nižšie poplatky
za skládkovanie. Je to aj tým, že naši zamestnanci chodia robiť smetiarov po chotári, na stojiskách a všetko
pracne triedime.
T. Baránek: Nálepky sú super, ale napr. na Potôčkoch vysýpajú smeti aj nádoby, kde nálepky nemali. Bolo by
to dobré kontrolovať.
Starosta: Nálepky boli prvá skúška, ale vyzerá to skôr na váženie a skenovanie každej nádoby. Je to špičky
v dnešnej dobe.
M. Štibraný: Bude niekto opravovať chodníky po pracovníkoch, ktorí ťahali optiku.
Starosta: Párkrát už boli vyzvaný k náprave, avšak viem aká je situácia.
M. Štibraný: Bolo by dobré aj ostrihať jedličky na celej dĺžke Hlavnej ulice.
Starosta: Zvažujeme aj výmenu jedličiek za iný druh stromu, napr. Katalpy.
Starosta informoval o doručení žiadosti od riaditeľky ZŠ s MŠ, kde žiada OZ o udelenie výnimky na školský
rok 2020/2021 podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneí neskorších predpisov sa ustanovuje počet žiakov na ZŠ v par. 29 ods. 8 nasledovne:
Bod d) 25 žiakov v triede 2. – 4. Ročníka
Bod e) 15 žiakov v triede 5. – 9. Ročníka
(PRÍLOHA č. 7)
Uznesenie č. 158
OZ Dolná Krupá schvaľuje výnimku na školský rok 2020/21 podľa bodu d) a e). /za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
M. Štibraný: Prečo sa prestali zverejňovať zápisnice z OZ?
Starosta: Aktuálne na tom pracuje Michal Magula. Zverejnené sú, avšak ťažšie sa hľadajú. Čoskoro bude
hľadanie najnovších zápisníc jednoduchšie.
Žák: Stavebná komisia bola riešiť 2 sťažnosti. Dostalo sa stanovisko komisie k sťažovateľom?
Starosta: Vyrozumenie rozpošleme.
Žák: Parkovanie na chodníkoch rieši podľa zákona obec?
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Anetta: Treba pozrieť novelu zákona.
Žák: Neviem si predstaviť, že príde napríklad zima. Obec by mala odhŕňať chodníky, aj má na to techniku,
avšak po chodníkoch nie je možné súvisle prechádzať. To nehovorím o rodičoch s kočiarmi a ľuďoch na
vozíčku.
T. Baránek: Zachytil som, že niekde vyrubili vysoké prenájmy za užívanie obecných plôch na parkovanie.
Žák: S pani Branišovou sme to pozerali a dané „parkovné“ vychádza cca 20 centov/m2/deň. To však nerieši
bezohľadnosť ľudí ktorí parkujú cez chodník.
Starosta: Preveríme novelu zákona a do budúcnosti môžeme otvoriť rozsiahle danú tému.
Žák: Výstavba na Hornom konci na tzv. Záhradách je definitívne uzatvorená? Napríklad pán Galgóci sa oháňal
nejakou štúdiou, ktorú chcel všetkým rozposlať. Poslal niečo?
Mihalovič: Z toho nič nebude. Tretina je pre, tretina proti a tretina nie je rozhodnutá. Súčasný majitelia môžu
poskytnúť pozemok za svojim domom. Tak to plánujem aj ja, to je jediné riešenie na dlhšiu dobu. Štúdiu máme
v OZ odsúhlasenú.
Starosta: Týmto postupom to nebude pekné a z Hlavnej cesty budú samé odbočky do slepých uličiek.
Starosta: Môžeme skúsiť ešte nejaké kroky. Avšak po dodatočných konzultáciách s majiteľmi pozemkov si
nemyslím, že je to reálne v aktuálnom čase.
Horváth: Chodníky na Školskej, Hornom konci a Potôčkoch sa budú kedy robiť?
Starosta: Dúfal som, že v tomto čase už budú. Možno sa bude odznova vyhlasovať výzva na MASke.
Horváth: Na rade školy bol dotaz, že na škole je slabý internetový signál.
Korchová: Bol preťatý kábel. Týkalo sa to celého okresu. Už je to vyriešené.
Horváth: Spomínané váženie odpadu bude cez konkurenčnú firmu k FCC?
Starosta: Áno. Daná medzinárodná firma pôsobí najmä na východe, avšak v súčasnosti preráža aj na západe.
Má svoje skládkovanie, spaľovne a všetok servis ohľadom odpadového hospodárstva. Bol som aj na ukážke
firmy. Plánujú vybudovať spaľovňu na západe Slovenska. Firma sa volá Kosit. Bolo by fajn keby má FCC
konkurenciu, pretože je s nimi veľmi ťažká komunikácia.
Horváth: V súčasnosti, keď je zatvorená piváreň u Kajla sa všetky aktivity presunuli na ihrisko. Najviac to
pociťuje umelé ihrisko, je tam neporiadok a sklo. Obec by to mala riešiť.
Starosta: Máme podnet od občianky a dané ihrisko na noc bude zatvárať a bude uzavreté, pretože si tam mládež
chodí kopať o mantinely aj v noci a robia neporiadok.
Horváth: Kosenie ihriska nemôže takto fungovať. V utorok jedna tretina, stredu druhá a štvrtok tretia.
Starosta: Je to problém kosačky, ktorá má stále poruchy.
Horváth: Do ihriska sa investovalo tento rok dosť peňazí a bolo by dobré sa mu patrične aj venovať. Posledné
týždne však už tento problém s kosením neevidujem. Tiež by sa malo zavlažovanie ihriska. Súčasné polievanie
je neefektívne a míňa sa veľa vody.
Starosta: Keď nie cez budúci rok formou grantu, tak v tom ďalšom. Predstavoval by som si to formou brigády.
Anetta: Kedy už opravia jamu pred starou poštou?
Starosta: Keď som sa pýtal, presviedčali ma, že už je spravená. V tomto týždni by však mala byť opravená.
Anetta: Navrhujem výmenu kamier pri vstupoch do obce. Pri poslednej nehode bol veľký problém získať z obce
vhodné a jednoznačné zábery, ktoré by pomohli s vyšetrovaním. Na súčasných nie je vidieť nič. Cez deň nie je
vidieť auto.
Starosta: Dali sme oceniť výmenu súčasných kamier spolu s novými kamerami k vstupom do obce z TT a HK,
na vinohrad, na D. Dubové a iné. Potom uvidíme sumu a podľa nej by sa to zaradilo do rozpočtu. Daný problém
treba čo najskôr odstrániť.
Mihalovič: Rigol, cez ktorý tečie voda zo stočku pri pozemku pani Šimončičovej na Nám. Sv. Vendelína je do
¾ zanesený. Treba ho očistiť. Rovnako aj rigol vyčistiť a vykosiť.
Starosta: Pozrieme to.
Mihalovič: Rovnako treba urgovať vyčistenie koryta potoka pod mostom pri Dolnej zastávke.
Starosta: S pánom Viskupičom sme to riešili, problém trvá už 3 roky. Tá komunikácia je neuveriteľná.
Mihalovič: Matej Škoda stojí za ihriskom pár metrov za križovatkou, treba ho upozorniť.
Starosta: Za ihrisko sa musí dať zákaz parkovania. Alternatív na parkovanie je viacero.
Drozda: Klub dôchodcov by sa rád staral o priestranstvo pred obecným múzeom. Je možné to schváliť od OZ?
Starosta: S vedúcim klubu som o tom diskutoval a som nadšený. Budeme len radi.
T. Baránek: Bránka do školy sa bude zatvárať? Keď bude horieť, kto otvorí hasičom?
Korchová: Hasiči dostanú kľúčik od brány.
b o d 10:
Zástupca starostu ako zapisovateľ zrekapituloval uznesenia schválené na tomto rokovaní OZ.
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Starosta obce poďakoval za účasť, ukončil rokovanie.
b o d 11:
overovatelia:

Mgr. Juraj Anetta
Mgr. Stanislav Petráš

Dolná Krupá 29. september 2020
spracoval a zapísal:

Ing. Michal Žák v.r.

starosta obce:

Mgr. Marek Dekan v.r.
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