ZÁPISNICA
z 8. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2019 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.
Schválenie založenia obecného sociálneho podniku
5.
Rôzne a Diskusia
6.
Návrh uznesenia
7.
Záver
prítomní: podľa prezenčnej listiny
b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Mgr. Marek Dekan - privítal poslancov a ďalších prítomných.
k b o d u 2:
Starosta obce za zapisovateľa určil Ing. Michala Žáka a za overovateľov určil Daniela Sucháňa a Ing. Michal
Žáka.
k b o d u 3:
Starosta obce prečítal program zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 87
OZ Dolná Krupá schvaľuje program riadneho rokovania OZ.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta informoval o detailoch založenia Obecného sociálneho podniku (ďalej OSP), predložil materiály
k danej problematike a následne otvoril diskusiu.
Starosta: Sociálny podnik je nový pojem v slovenskej legislatíve, čiže tých podnikov nie je veľa na rozdiel od
rôznych spoločností s.r.o., ktoré obce majú. Všetky okolité som navštívil a konzultoval s kompetentnými. SP
zamestnáva znevýhodnené osoby, ako napr. skupiny menšín, mamičky po materskej, ľudia po ukončení školy,
ľudí po 50-tke a rôzne iné skupiny. OSP musí zamestnať 40% zamestnancov s týmto znevýhodnením.
Starosta predložil materiál Výhody OSP.
Starosta: Základom prečo je vhodné založiť OSP je úspora verejných financií, výhodné služby občanom,
samostatnosť, vybavenosť (stroje, mechanizácia), flexibilita a samostatnosť obce. Ďalšou výhodou je napr.
DPH pre služby a výrobky iba 10% pod podmienku, že 100% zisku OSP bude reinvestovaných späť do podniku
a teda aj obce. Aj občan ako fyzická osoba si môže v OSP zakúpiť služby alebo materiál s 10% DPH. Ďalšou
výhodou sú servisné poukážky pre seniorov a odkázaných občanov. Poukážky môžu byť použité na služby
OSP. Pre odkázané osoby sú poukážky za sumu 5 EUR, no hodnotu majú 10 EUR. OSP dostane späť preplatené
10 EUR z MPSVR SR. Môžu to byť služby ako napr. kosenie trávnika, drobné stavebné práce a podobné. Obec
by si vedela s väčším počtom ľudí a mechanizáciu riešiť havarijné stavy, pomoc pre občanov a okamžité opravy
bez závislosti na externých firmách. OSP neplatí daň zo zisku, ak 100% zisku refinancuje späť do firmy, napr.
na mechanizáciu. Zákazky pre OSP od obce by mohli byť bez verejného obstarávania, čiže odpadlo by
napríklad veľa administratívy.
Mihalovič: Koľko máme v obci znevýhodnených v obci, keďže by malo byť 40% zamestnaných vo firme.
Starosta: 13 potenciálnych ľudí som už oslovil, ktorí spĺňajú tieto podmienky.
Starosta predložil materiál Výdavky na údržbu z rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta: V materiáloch vidíte koľko stoja obec jednotlivé položky údržby. Napr. údržba rozhlasu, verejného
osvetlenia, ošetrenie stromov a inštalácia vianočného osvetlenia je priemerne 9 500 EUR. Položka údržba školy
znamená výdavky napr. na chemickú učebňu, prípadne odsávač pár. Hospodár OŠK vyjde obec 3 200 EUR.
Ďalšie položky sú rutinná a štandardná údržba obecných budov a priestranstiev, odevy, palivá, údržba strojov
a všeobecné služby. Celkové výdavky na údržbu z rozpočtu obce na rok 2020 sú 68 990 EUR. Náklady na
mzdy pracovníkov údržbu sú 50 108 EUR. Celkové náklady bez kapitálových výdavkov sú teda 119 098 EUR.
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Túto údržbu by sme vedeli robiť cez OSP za nižšiu sumu. Z celkovú údržbu by sa platil OSP paušál, čím by sa
vykryli aj náklady na mzdy zamestnancov OSP počas celého roka.
Starosta predložil materiál Kapitálové výdavky z rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta: Do kapitálových výdavkov sme zahrnuli položky, ktoré by sme chceli zahrnúť do rozpočtu na rok
2020, ktoré by mohol realizovať OSP, napr. výmena verejného osvetlenia na Hlavnej ulici za 20 000 EUR,
oprava chodníku a rigolu na Nám. Sv. Vendelína za 30 000 EUR, rekonštrukcia interiéru Kultúrneho strediska
a átria medzi KS a družstevným domom za 40 000 EUR, realizácia vodovodu a kanalizácie na Potôčkoch
a Školskej ulici za 40 000 EUR, chodník na Školskej ulici za 20 000 EUR a vybudovanie oddychovej zóny na
„Lenderke“ za 30 000 EUR. Spolu by obec vyšli kapitálové výdavky 180 000 EUR a všetky tieto práce by
mohol realizovať OSP, samozrejme kapacita vykonanej práce záleží od počtu zamestnancov OSP. Tieto
výdavky by pokryli aj práce aj mzdy OSP.
Korchová: Tých 13 ľudí, by spravilo tieto všetky práce?
Starosta: Áno.
Petráš: Obec mala v rozpočte položku na odvodnenie Hoštákov a 2 úseky chodníka na Hlavnej ulici, tie v týchto
materiáloch nevidím.
Starosta: Odvodnenie sa aktuálne realizuje, chodník na Hlavnej bol opravený a je zahrnutý do rekonštrukcie
chodníku spolu na ulici Školskej.
Mihalovič: Je projektová dokumentácia a výkaz výmer? Územné rozhodnutie? Stavebné povolenie? Kam to
bude zvedené?
Starosta: Zvedené to bude cez Žákových do ich záhrady ako trativod so vsakovaním, keďže to tak aj bolo
plánované, iná možnosť nie je. Samozrejme s ich súhlasom.
Horváth: V rozpočte bolo na to vyčlenených 20 000 EUR. Prečo sme to robili svojpomocne? Bude to do
budúcnosti postačujúce riešenie?
Starosta: Toto riešenie je ekonomicky efektívnejšie. Ušetrili sme 18 000 EUR, čo nie je málo.
Horváth: Naša obec musí takto šetriť? Vy by ste súhlasili s takýmto riešením cez vás pozemok?
Starosta: Obec musí šetriť, pretože by sa mala správať hospodárne a toto je hospodárne správanie sa. Pán Žák
s pani Žákovou s tým súhlasili. Odborník na odvodňovacie projekty nám vypočítal potrebné priemery
zvodových rúr, zbernej šachty a aktuálne práce realizujeme ručne cez súkromný pozemok.
Anetta: Určite by som si dal podpísať to, na čom ste sa dohodli. Na trativod nie je potrebné žiadne povolenie.
Starosta: Áno, vecné bremeno.
Petráš: A chodníky pre kláštorom a Vinšovými?
Starosta: opravila sa časť, ktorá bola v dezolátnom stave, momentálne je vo vyhovujúcom stave. S ostatným
čakáme na výzvy z MAS-ky, ktorá bude začiatkom roka a máme v nej nevrhnuté chodníky v hodnote 75 000
EUR.
Starosta predložil materiál Výdavky na údržbu a kapitálové výdavky z rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta: V tomto materiály je porovnanie výdavkov na údržbu a kapitálové výdavky bez OSP a cez OSP. Suma
všeobecnej údržby obecných budov a priestranstiev (119 098 EUR) a kapitálových výdavkov (180 000 EUR)
bola 299 098 EUR. Ak by tieto práce realizoval OSP, tak by suma všeobecnej údržby obecných budov
a priestranstiev bola (60 000 EUR), kapitálových výdavkov (180 000 EUR) a základného imania do podniku
(20 000 EUR) bola 260 000 EUR. Tu treba spomenúť nájom OSP, ktorý by platil obci za prenájom priestorov
v hodnote 10 440 EUR ročne. Čiže obec by ušetrila ročne 50 000 EUR, čo je položka na ďalšiu investičnú
akciu. Čiže za rovnaké peniaze spravíme oveľa viacej práce. To bližšie vysvetlím v business pláne.
Starosta predložil materiál business plán.
Starosta: Tento plán je rozčlenený do viacerých sekcií, podľa ľudí, ktorí spĺňajú podmienky sociálneho podniku
a zároveň by boli ochotní sa zamestnať u nás. Všetkých som zároveň aj oslovil. Všetky sekcie (kuchyňa,
Stavebná sekcia, údržba, krajčírska dielňa, IKT dielňa, upratovanie, účtovníctvo) predstavujú dostupné
možnosti, čo sa týka oslovených ľudí. Suma, ktorá ide z rozpočtu na údržbu a kapitálové výdavky by pokryla
náklady OSP na mzdy, nájom priestorov, PHM, spotrebný materiál, ... Investičné náklady vo výške 20 200
EUR by boli vstupným kapitálom pre OSP, z toho náklady na prenájom priestorov OSP obci by boli ročne
10 000 EUR. Priestory napr. stavebnej sekcii by boli v spodnej časti Kultúrneho strediska., krajčírska a IKT
dielňa by bola v priestoroch OÚ. V kuchyni by boli zamestnané 3 kuchárky, ktoré by mali zdravotné
znevýhodnenie. Kuchyňa by varila pre dôchodcov, zamestnancov OÚ a možno aj pre firmy pôsobiace v obci.
Obedy by sa predávali za sumu 3 EURÁ. Ak rozrátame kapitálové výdavky (180 000 EUR) na rok 2020, tak
na jeden mesiac je výnos 15 000 EUR, z čoho by boli kompletne pokryté náklady na prevádzku a mzdy pre
stavenú sekciu pre 8 zamestnancov. V budúcnosti rátam, že by sa výnosy mohli zvýšiť o zákazky občanov a o
zákazky iných obci, hlavne údržba osvetlenia a rozhlasu, údržba zelene, orez stromov a menšie stavebné prace.
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(Starosta podrobne popísal business plán ostatných sekcií.)
Mihalovič: Dôchodcom môžeme radšej prispieť na obedy 1 EURO a firma s dovozom obedov túto službu
zabezpečí s príspevkom za rovnakú sumu aj bez amortizácie kuchyne.
Starosta: Príspevok môže obec poskytnúť a obedy budú ešte lacnejšie.
Korchová: Bez zistenia záujmu sa prijmú 3 kuchárky a bude sa variť 100 porcií. Keď nebudú odberatelia?
Starosta: Samozrejme by sa najprv spravil predbežný záujem o obedy, ale keďže v našej obci je veľký záujem
o donášku obedov, tak sa nebojím o malý záujem, skôr naopak. Ak zamestnávateľ objedná obedy z OSP, tak
si zamestnanec nebude môcť vybrať.
Petráš: Máme na takéto množstvo obedov kapacity v kuchyni?
Mihalovič: A súhlas hygieny?
Starosta: Súhlas hygieny nie je problém. Aktuálne sa bude v Kultúrnom stredisku realizovať ples pre 250
účastníkov, v kapacite nevidím žiadny problém.
Starosta otvoril diskusiu:
Petráš: Má niektorá okolitá obec takúto firmu? Pretože mne to príde až príliš ideálne a zároveň podozrivé. Prečo
sa teda do toho samosprávy nehrnú? Vymenoval 10 väčších obcí z trnavského regiónu, ani jedna z nich nemá
zriadený sociálny podnik.
Starosta: Nie. OSP je nový projekt Európskej únie, ešte len sa táto problematika rozbieha. Napr. Chtelnica má
fungujú spoločnosť s.r.o. aj bez sociálnych výhod od štátu. Ďalej Jablonica a iné.
Mihalovič: Gro zisku chtelnickej firmy tvorí prevádzka obecnej kanalizácie.
Starosta: Práve naopak gro straty chtelnickej firmy tvorí prevádzka kanalizácie. V Chtelnici som bol 3-krát
a bavili sme sa aj o tejto téme. V Chtelnici bola kanalizácia po dlhom období zisková pár eúr. Gro zisku je
odpadové hospodárstvo a stavebná činnosť. Sami si zbierajú, separujú a predávajú separovaný odpad. Rovnako
ako stavebná činnosť, ktorá robí práce z rozpočtu a aj pre občanov a aktuálne majú toľko práce, že musia
odmietať zákazky. Pre občanom sú to práce ako vodovodné, kanalizačné prípojky, rôzne výkopy, drobné
stavebné práce a iné.
Mihalovič: Na kanalizácii nemôže byť táto firma stratová. Ak áno, tak to zle robia.
Starosta: Môžeme tam ísť spoločne sa opakovane spýtať. Podotýkam, že to je klasická podoba spol. s.r.o., nie
sociálny podnik. Všetkých poslancov som vyzval, že môžu spolu so mnou navštíviť tieto obecné firmy, nebol
nikto.
Drozda: Výhody sú celkom fajn, ale zaujímali by ma riziká. Máme toľko ľudí, že ich vieme na dané pozície
obsadiť? Mňa by zaujímali konkrétne mená. Pre mňa to je veľmi anonymné. Konkrétne sa chcem spýtať, či je
taký veľký dopyt po krajčírskej dielni? Keďže je OSP vec verejného záujmu, navrhoval by som stretnutie
k danej téme s občanmi v Kultúrnemu stredisku, pretože mám viac podnetov od občanov, že sa len obecná
firma rieši na OZ. Tiež myslím, že je to obrovské sústo pre obec, čo sa týka financií. Nehovorím, že nie, ale ja
potrebujem viac konkrétnych informácií.
Starosta: Riziká sú spojené s podnikaním vždy. Väčšinou sú spojené s nedostatkom financií, avšak my máme
v business pláne zahrnuté iba položky z rozpočtu, ktoré sú naplánované a financie už vyčlenené. Výdavky
z rozpočtu pokryjú mzdy a prevádzkové náklady týchto sekcií. Túto tému sme preberali už v lete, takisto bolo
pre vás vtedy málo informácií. Kľudne ste mohli so mnou navštíviť spomenuté obce. Obecné zastupiteľstvá
sú verejné, takže pripomienka je bezpredmetná. Občania, ktorí majú záujem sa môžu zúčastniť predsa OZ.
Vždy sú na pozvánke body, ktoré sa budú prerokovávať. Konkrétne mená by som nerád uvádzal. Avšak pod
stavebnú sekciu by prešli aj súčasní zamestnanci OÚ, ktorí majú na starostu údržbu obce. Čo sa týka krajčírskej
dielne, tak je to jedna z možností služieb pre občanov, takisto aj IKT dielňa.
Petráš: Ak budú daní zamestnanci znevýhodnení a budú mať na to aj papier, tak môžeme od nich požadovať
100%-né výkony, alebo budú mať úľavy?
Korchová: Ten potenciálny zamestnanec môže byť na niektoré práce ospravedlnený.
Anetta: Mne chýba konkrétny logický príklad. Napr. za minulý rok sa zaplatilo za opravu elektriny nejaká suma
v porovnaní s výškou mzdy na rok za elektrikára. Máme konkrétny plán mzdy pre jednotlivých zamestnancov?
Starosta: Konkrétny príklad je suma ktorú nás stojí údržba dnes a koľko by nás stala so OSP. Priemerná čistá
mzda bude 700-800 EUR, avšak 75% zo superhrubej mzdy bude dotované štátom. V OSP bude aj pár ľudí bez
znevýhodnenia a teda bude platený v plnej výške.
Anetta: Tí potenciálni zamestnanci budú musieť ísť na kurzy a školenia.
Starosta: Nejakým školeniam sa určite nevyhneme, avšak oslovení ľudia spĺňajú komplexné potreby OSP, ako
napr. elektrikár s vyhláškou.
Mihalovič: Všetci si dobre pamätáme, že pán Slezák mal pracovať ako hospodár na ihrisku. Ostal tam hospodár
a pán Slezák už patrí pod obec. OZ odsúhlasovalo, že má pokryté jedno miesto.
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Starosta: Aktuálny hospodár sa stará o údržbu kabín a ihrisko pred zápasmi. Pán Slezák sa stará o kosenie
a rutinnú údržbu ihriska. V čase potreby kosenia obce, vypomáha ostatným zamestnancom obce.
Žák: Keď starosta tieto práce priebežne sleduje, tak hádam môže pracovné sily transformovať ako uzná za
vhodné.
Anetta: Z čoho kúpime potrebné stroje?
Starosta: Obec by musela vložiť základné imanie do podniku vo výške 20 200 EUR, ktoré by malo stačiť na
kúpu potrebného vybavenia OSP. Z toho by sa kúpila napr. plošina za 5 000 EUR a rôzne stroje a mechanizácia.
V business pláne je zahrnutý aj prenájom priestorov pre OSP vo výške približne 10 000 EUR, čiže za 2 roky
sa vstupné imanie v podobe prenájmu priestorov vráti.
Horváth: Plošina za 5 000 EUR?
Starosta: Plošina, s ktorou nám momentálne opravujú verejné osvetlenie stojí maximálne 3 500 EUR.
Korchová: Klobúk dole pred otázkami kolegu Drozdu. Ak sa dnes odo mňa očakáva, že by som takýto návrh
mala schváliť, tak naozaj nie som presvedčená. Je to príliš málo informácií pre mňa. Časový harmonogram,
kedy sa zriadi kuchyňa, IKT dielňa? Všetko sa rozbehne naraz?
Starosta: Túto istú tému sme preberali pred letom, mali ste otázky ktoré som dnes zodpovedal, tak potom už
neviem čo by vás presvedčilo, osobne si myslím, že žiadne argumenty nie sú pre vás dosť dobré. Po schválení
zakladacej listiny, podľa toho ako by schválilo OZ tento návrh, by sa do konca roka sekcie: kuchyňa, IKT
a krajčírska dielňa ihneď rozbehli. Údržba a stavebná sekcia by začala svoju činnosť až neskoršie z dôvodu
počasia.
Korchová: Toto všetko by sa malo dať na papier, spraviť z toho ucelený zámer a dopredu rozposlať poslancom
OZ. V takomto štádiu nemôže nikto odo mňa očakávať aby som hlasovala za tento zámer. Z môjho pohľadu
existuje dostatok možností na stravovanie – nepotrebujeme kuchyňu. K stavebnej sekcii mi stále nejde do hlavy,
že spomínaní ľudia budú robiť dané investičné aktivity. Rovnako nemyslím, že je potrebná krajčírska dielňa.
IKT dielňa neviem čo presne zahŕňa.
Starosta: Toto všetko som vám dal na papier čo máte pred sebou. Z Vášho pohľadu existuje dostatok možností,
ale z môjho pohľadu a z pohľadu občanov by uvedené služby boli využívané a v prospech občanov a obce. IKT
zahŕňa služby pre občanov pri problémoch s TV, internetom, inštalácie PC a iné.
Korchová: Zavolám si pána Magulu tak, či tak.
Starosta: Nie každý má tú možnosť a nie každý vie kto v obci uvedené služby robí. Tieto služby budú pre
všetkých občanov.
Mihalovič: Pána Magulu sme mali na dohodu.
Starosta: Tento zamestnanec by bol k dispozícii 8 hodín denne, mohol by spravovať napr. aj náš web.
Mihalovič: Údržba školy, do prenesených kompetencií by sa zasahovať nemalo. Tiež nie som si istý
s realizáciou chemického laboratória.
Starosta: Ide to z rozpočtu obce, tak by práce na údržbe mohla vykonávať OSP. Do chemického laboratória
treba spraviť digestor so špeciálnym odsávaním a rozvody vody a vzduchu ku každému pracovisku. Nič
špeciálne.
Mihalovič: So sekciou kuchyne sa prikláňam k pani Korchovej. So záujmom o krajčírsku dielňu by som bol
opatrný. Upratovanie by som neriešil sociálnym podnikom. Nevieme sa dopátrať k správnym rozpočtovým
opatreniam a keď pribudne ešte OSP, tak budem mať ešte väčšie pochybnosti.
Starosta: Prioritou OSP nie je ani IKT, ani krajčírska dielňa, ani účtovníčka, ani upratovanie. Prioritou je
stavebná sekcia a využitie kuchynských zrekonštruovaných priestorov. Ostatné služby sú iba pridružené a
pretože máme na tu danú činnosť človeka, na ktorého by sme mali zvýhodnenie.
Horváth: Stotožňujem sa s kolegom Drozdom, že je to pre obec veľké sústo. Nie som proti obecnej firme, tiež
sme mali tento bod v predvolebnom programe. OSP by mal spĺňať 2 veci: pomáhať našim občanom a hlavne
šetriť obecné peniaze. Preto nevidím dôvod rozbiehať kuchyňu a ísť do rizika, pretože by som sa nespoliehal
na prisľúbených stravníkov napr. od firmy DKT. Kuchyňa PD Krupá sa tiež trápi s kuchyňou. Krajčírska ani
IKT dielňa nie je to, čo nás trápi. Nevidím náplň takého človeka na 8 hodín denne.
Starosta: Práve že aj vy ste to mali v programe, tak neviem ako ste si to predstavovali. Veď tu to máte pred
sebou, že OSP bude slúžiť občanom a šetriť obecné peniaze. Kuchyňa PD varí iba pre PD, takže varia asi 40
obedov. IKT pracovník by mohol prípadne vypomáhať s prepravou tovaru pre stavebnú činnosť.
Horváth: Stavebná sekcia je veľké sústo a začal by som pomaly s napr. 3 zamestnancami. Nemám dôveru ku
kúpe napr. plošiny, ktoré budú raz za pol roka odstavené, lebo budú pokazené. Je to hrozne veľa informácií
naraz, materiály sme mali dostať dopredu mailom. Nepoznám stavebnú firmu, ktorá by vznikla z večera do
rána.
Mihalovič: Právna forma nerozhoduje. Stačila by aj živnosť na obec.
Novotová: Ako ste to teda mysleli vy v predvolebnom programe, keď toto je zle?
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Horváth: išiel by som napr. do kúpy UNC bagra pre obec so strojníkom.
Starosta: Samozrejme, UNC bager a iná mechanizácia bude kupovaná z vkladu imania tiež. Plošina bude
využitá celoročne aj pre iné obce. Taká istá plošina nám opravuje osvetlenie aj teraz, nevidím v tom problém.
Horváth: Začať naraz s ôsmymi ľuďmi je moc. Nemyslím, že ich dokážeme využiť a zaplatiť. Začať krokovať
túto stavebnú činnosť.
Anetta: Tiež by som sa zameral len na stavebnú činnosť, tú by občania využívali najviac. Začal by som
v menšom a následne ak by boli objednávky, tak by sa počet mohol zvyšovať.
Starosta: S tromi ľuďmi nespraví obec nič. V predloženom návrhu je maximum, čo vieme pokryť finančne
a máme aj reálneho človeka, ktorý by spĺňal dané podmienky. Prioritou je samozrejme stavebná sekcia.
Korchová: Prezentovali sa názory a tí, čo sme sa vyjadrili sme mali na OSP rovnaký názor.
Starosta: Predstava stavebnej sekcie je taká, že napr. na údržbu verejného osvetlenia sú potrební dvaja
zamestnanci. Čiže ak by sa napr. robili chodníky, tak na to bude treba ďalších minimálne troch zamestnancov.
Ja nemám predstavu, že celá stavebná firma bude na jednom stanovisku. Každý odborník v danom odvetví by
mal minimálne jedného pomocníka.
Horváth: Takto obšírne je to pre mňa nestráviteľné.
Starosta: Plošina, ktorá nám opravuje verejné osvetlenia je tiež staršia a ročne platíme za jej služby priemerne
9 500 EUR.
Mihalovič: Do 4 000 EUR je to maximálne.
Starosta: Za posledných 9 rokov bolo vyplatených za tieto služby 114 000 EUR.
Mihalovič: Avšak pripomínam, že v tejto sume už boli zahrnuté aj platby za vianočné osvetlenie, opravy
a výmenu rozhlasu, orezávanie a vypilovanie stromov, vybudovanie osvetlenia areálu školy, futbalového
a multifunkčného ihriska.
Žák: OSP je pravdepodobne najzásadnejší krok v budúcnosti obce a asi nikto nečaká, že firma bude
prosperujúca a zabehnutá od začiatku. Tiež chápem starostu a viem, že keď chcem niečo spraviť napr. v parku
tak potrebujem na to ľudí. Bez šikovných ľudí svet nezmeníte. Keďže dnes sa pravdepodobne zámer založiť
OSP neodsúhlasí, tak navrhujem, aby sa každý ešte raz vyjadril prostredníctvom emailu. Každý by starostovi
spísal cez mail otázky k OSP a návrh v akom rozsahu by OSP zrealizoval. Do najbližšieho OZ by starosta
pripravil odpovede, aby sa riešenie danej problematiky posunulo. Ak máte niektorí málo informácií, tak
rozumiem. Ja som so starostom komunikoval priebežne o danej problematike.
Starosta: Aj naposledy boli pripomienky, ktoré som dnes zodpovedal.
Anetta: Kto bude konateľ, štatutár?
Starosta: Obec sa informovala, či je možný súbeh funkcií štatutára obce a konateľa OSP, ale bez nároku na
mzdu. Je možné aby ja som bol štatutár s tým, že by boli dva kontrolné orgány. Štandardná dozorná rada
a podľa zákona o sociálnom podniku by bol výbor pre kontrolu, ktorý sa väčšinou skladá z poslancov OZ.
Výkon funkcie štatutárneho orgánu môže starosta uskutočňovať na podklade zmluvy o výkone funkcie, avšak
bez nároku na odplate za jej výkon.
Horváth: Musí to byť starosta?
Starosta: Nemusí. Mal by to byť však človek, ktorý má plnú dôveru obce.
Petráš: Vykonávať funkciu starostu spolu s manažovaním približne 13 ďalších zamestnancov je veľké bremeno.
Vieme čo obnáša funkcia starostu, a v situácii, keď sa občania na obec obracajú často s banálnymi problémami
to hádam nie je ani fyzicky možné. Tiež obdivujem koľko energie si vložil do prípravy týchto materiálov.
Anetta: Myslím, že problém je vo veľkosti v akej bol tento zámer OSP prezentovaný. Ja osobne nemám
problém so zriadením OSP.
Starosta: Opakujem, že toto sú možnosti, na ktoré máme ľudí a samozrejme s 3 ľuďmi nespravím nič.
Anetta: Ak sa zriadi OSP, tak starosta si vyberie zamestnancov a tiež aj počet? Aké sú kompetencie kontrolných
orgánov?
Starosta: Keďže vidím, že môj návrh nemá podporu, tak najlepšie bude ak sa spíšu pripomienky, otázky
a dotazy, ktoré mi doručíte mailom do 15.11.2019. Napíšte svoju predstavu, čo sa týka zamestnancov aj
vykonávanej práce. Avšak budeme sa tejto téme venovať až v ďalšom roku, najbližšie nás čaká rozpočet.
Anetta: Dá sa riešiť OSP aj cez živnosť na obec?
M. Branišová: Nie. Buď je to verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s.r.o. alebo
akciová spoločnosť.
Uznesenie č. 88
OZ Dolná Krupá presúva tento bod na budúci rok.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 5:
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Na OÚ bola doručená sťažnosť od pána Haviara na pána Konečného. Pán Haviar sa domnieva, že pri výkone
betónovania dvoru sa nedodržal správny postup izolácie a odtoku vody, čo spôsobilo nadmerné vlhnutie našej
obvodovej steny.
(PRÍLOHA č.1)
Anetta: Viem o akú situáciu sa jedná. Stavebná komisia sa vyjadrí.
Na poslednom OZ bola predložená žiadosť od pána Kumančíka a pána Chynoranského o prenájom priestorov
OŠK Dolná Krupá vo výmere bývalého baru za podmienok aké boli aj v minulosti predmetom prenájmu
v rozmedzí 10 dní do mesiaca.
Uznesenie č. 89
OZ Dolná Krupá schvaľuje zámer prenajať priestory OŠK pánovi Kumančíkovi a pánovi Chynoranskému na
10 dní do mesiaca.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta odovzdal slovo hosťom:
A. Slabá: Prišli sme sa informovať na tému Deň folklóru, v ktorej sme boli na poslednom OZ spomínané aj
my. Naša spevácka skupina sa necíti v ničom vinná. My sme iba išli reprezentovať. Veľmi ma mrzí toto
jednanie o nás bez nás.
Starosta: Na minulé OZ sa táto téma otvorila v Diskusii, kde sa dožadoval vysvetlenia iný folklórny spolok.
Treba si ešte raz sadnúť so všetkými spolkami a všetky tieto témy prediskutovať. Tieto témy ani nepatria na
OZ, skôr na nejakú spoločnú schôdzu.
Horváth: Naposledy ste podľa mňa neboli vy terčom kritiky.
A. Slabá: My by sme si preto chceli vypočuť zvukový záznam, aby sme to nemali nesprávne interpretované.
My sa nechceme s nikým hnevať.
Žák: Zvukový záznam je vám plne k dispozícii. Z toho si spravíte samé najlepšie názor.
J. Sloboda: Prišiel som zareagovať na minulé OZ, kde bol spomínaný aj náš folklórny spolok. ZŠ má približne
170 detí a z toho sa približne 60 detí venuje folklóru, ktorý my riešime. Táto činnosť zastrešuje celkovo
približne 80 ľudí, ktorých manažujem. Z ĽUŠ sa vyprofilovala ľudová hudba Čarovné strunky, ktorá získala
prestížnu cenu za oživenie sláčikovej hudby v regióne. Amálka Solíková vyhrala druhé miesto v hre na cimbal,
Ľudová hudba Picúchovci získala na krajskej súťaži strieborné pásmo ako aj Karpatskí valaškári. Aktuálne sa
ĽH Picúchovci podarilo postúpiť do relácie Zem spieva ako jediným z regiónu. Preto si myslím, že práca, ktorú
robíme má nejaký význam. Verte mi, že pri všetkých týchto aktivitách už nemám čas venovať sa individuálne
ďalším súborom. Na tohto ročnom Lestivale sa udiali pre mňa 2 veľké veci: krst Ľudovej hudby Čarovné
strunky a krst detského folklórneho súboru Krupanček. Všetky folklórne súbory vystupujúce na Lestivale som
oslovil, aby sa týchto vystúpení zúčastnili a tak ich podporili. Všetky pozvané súbory sa zúčastnili, okrem
Krupanských črpákov. Tento súbor prišiel krátko pred svojim vystúpením s tým, že všetko mešká a oni chcú
ísť pred Ženskú spevácku skupinu Dolnokrupanka. Po diskusii s vedúcim im to nebolo umožnené, pretože ženy
z Dolnokrupanky čakali stojačky od začiatku. Chcel som ešte skrátiť naše vystúpenie, avšak už nebolo treba,
pretože tento súbor arogantne odišiel, čo sa mi za 20 rokov vo folklóre nestalo. Už 3 mesiace pred Lestivalom
sa riešila súťaž s Osvetovým strediskom, kvôli ktorej daný súbor z Lestivalu odišiel. Po rozhovoroch
s Osvetovým strediskom sa nepodarilo posunúť dátum, ale aspoň sa posunul čas na 14:00 a bolo dohodnuté, že
program súťaže sa upraví podľa aktuálnej situácie na Lestivale, prípadne sa urobí prestávka, pretože muzikanti
s LH Picúchovci sprevádzali viacero telies. Uvedené bolo ponúknuté aj Krupanským črpákom. Nič viac som
preto nemohol urobiť. My sme sa súťaže zúčastnili až po vystúpeniach v poobedňajších hodinách na hlavnom
pódiu (cca 2hod po odchode Krup. črpákov). Súťaž bola prerušená a vystúpili sme ešte pred črpákmi. Preto si
stojím za tým, že ich arogantný odchod z Lestivalu bol zbytočný. Na danej súťaži sme získali spomínané
ocenenia. Ponaučený touto skúsenosťou som sa ďalej nemohol spoľahnúť na daný súbor. Na akciu Deň kroja
som sa prihlásil na internete, reklamy bežali ¾ roka. Prečítal som si, že ZMOS schválilo uznesenie, v ktorom
sa píše, že obce majú podporiť náklady folklórnych skupín spojené s akciou Deň kroja. 80 ľudí, ktorí zastrešujú
sláčikovo-cimbalové tradície je 1 a pol autobusu. Deti sú pre mňa prvoradé. Ak niekto mal potrebu sa tiež
zúčastniť toho podujatia, mal sa tiež prihlásiť a žiadať refundáciu nákladov na dopravu.
Starosta: Najlepšie bude keď sa stretneme spoločne na schôdzi so všetkými spolkami, kde bude snaha všetko
vyjasniť.
J. Sloboda: Navrhujem, aby bolo stretnutie iba s jedným zástupcom daného spolku. Iba tak bude schôdza
efektívna.
Petráš: Tvoja práca je úctyhodná a vaše výsledky všetci vnímame.
Novotová: Myslím, že návrh na diskusiu o OSP s občanmi v Kultúrnom stredisku je dobrý nápad ako povedal
kolega Drozda.
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Starosta: Ešte raz opakujem že OZ je verejne pre všetkých a ja budem veľmi rád ak sa občania budú zaujímať
o veci verejné, takže ak bude veľa záujemcov, tak OZ môže byť aj v KS.
Petráš: Opakovane žiadam odstránenie chýb na obecnom webe. Tiež prosím o vloženie infosystému cintorína,
za ktorý obec zaplatila.
M. Branišová: Obce virtuálny cintorín stiahli, avšak vložili do danej kolónky odkaz na www.cintoriny.sk
z dôvodu ochrany osobných údajov. Odkaz tam doplníme.
Petráš: V akej situácii je kúpa mauzólea?
Starosta: Znalec ohodnotí stavbu až v budúcom roku.
Petráš: Navrhujem tiež zorganizovať poslaneckú brigádu na vyčistenie žľabov a upratanie okolia starej pošty.
V nedeľu 10.11. vás všetkých pozývam na komentovanú prehliadku do krupanského podzemia v spolupráci
s OÚ, SNM a farským úradom.
Drozda: Navrhujem pohrabať lístie pod stromami na Nám. Sv. Vendelína ešte pred sviatkami.
Starosta: Je jeseň a je prirodzené že sú tam listy, takže listy poupratujeme z komunikácii, zastávky a chodníka,
po ukončení prác na cintoríne sa zamestnanci presunú na námestie.
Drozda: Chcem sa poďakovať aj obci za organizovanie Výstavy ovocia a zeleniny.
Anetta: Nemáme nejaké nové informácie z podaných výziev?
Starosta: Zatiaľ nie.
Korchová: Je určite náročné spracovať 8,5 hodinový záznam do zápisnice, ale myslím, že už mala byť hotová,
keďže je už nové OZ.
Mihalovič: Zákon hovorí o 10 dňoch.
Žák: Áno. Minulý týždeň som mal žalúdočné problémy a preto som zápisnicu ešte nevytvoril.
Korchová: Pripomínam podnet od občanov, ktorí očakávajú spätné umiestnenie kontajnera na koniec
Podhájskej ulice.
Starosta: Rozmiestnenie musí byť efektívne. Kontajner je premiestnený na bytovky. Na Podhájskej ulici je
kontajner tohto typu. Ak budeme mať kapacitu, tak ho doplníme.
Korchová: Je problém ho kúpiť? Prečo nebol premiestnený z Podhájskej?
Starosta: Kúpa je neefektívna, stojí cca 300 EUR. Je to veľmi komplikované. Nie je možné dať kontajnery na
každú ulicu. Po ceste do obce prejde okolo kontajnerov v strede Podhájskej viacej ľudí ako by prešlo okolo na
konci Podhájskej.
Petráš: Pripomínam návrh premiestnenia kontajnerov z horného konca dediny na Hornú ulicu.
Mihalovič: K budúcemu OZ, kde sa bude riešiť rozpočet navrhujem doplniť rekonštrukciu komunikácie Novej
ulice.
Horváth: Po upozornení občanov aby neparkovali na Hlavnej ceste cez rozhlas je premávka na nej plynulá.
Evidentne výzva pomohla.
Drozda: Rovnako by sa mal upozorniť majiteľ auta BMW, ktorý parkuje neustále pred Hlavnou bránou
kaštieľa.
Horváth: Na minulom OZ bola prednesená štúdia na zmenu prístavby kina na stacionár. Ja by som navrhoval
držať sa tohto účelu pri budove starej pošty ako to bolo prezentované pri kúpe danej nehnuteľnosti na OZ.
Premýšľajme ešte nad tým.
Korchová: Ja by som sa cítila veľmi oklamaná, ak by to tak nebolo.
Starosta: Neviem čím oklamaná, keďže stacionár je iba jedna z možností využitia starej pošty a projekt stacionár
v prístavbe kina sa riešil už na jar. Je to na diskusiu.
k b o d u 6:
Zástupca starostu ako zapisovateľ zrekapituloval uznesenia schválené na tomto rokovaní OZ.
Starosta obce poďakoval za účasť, ukončil rokovanie.
k b o d u 7:
overovatelia:

Daniel Sucháň v.r.

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

Ing. Michal Žák v.r.

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

Dolná Krupá 4. november 2019
spracoval a zapísal:

Ing. Michal Žák v.r.

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

starosta obce:

Mgr. Marek Dekan v.r.

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