ZÁPISNICA
z 9. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 16. decembra 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.
Doplnenie vyhlásenia k delimitácii miestnej komunikácii od Slovenského pozemkového fondu
5.
Určenie harmonogramu sobášnych dní v r. 2020
6.
Určenie inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku obce
7.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 a stanovisko k rozpočtu na rok 2020
8.
Majetkové záležitosti
9.
Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a miestnom
poplatku za rozvoj
10.
Návrh VZN č. 2/2020 o poplatkoch za služby poskytované obcou
11.
Návrh programového rozpočtu na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2021-2022
12.
Rôzne a Diskusia
13.
Návrh uznesenia
14.
Záver
prítomní: podľa prezenčnej listiny (ospravedlnený Mgr. Marek Horváth)
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 Mgr. Juraja Anettu a PhDr.
Moniku Korchovú.
k b o d u 3:
Starosta obce prečítal program zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 90
OZ Dolná Krupá schvaľuje program riadneho rokovania OZ.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta informoval o doručení emailu z SPF, kde nás žiadajú o doloženie čestného prehlásenia, že stavba je vo
vlastníctve obce a termín k akému prešlo právo hospodárenia na obec. Jedná sa o pozemok pod cestnom
komunikáciou za mostom smerom ku škole na Školskej ulici.
Mihalovič: Žiadosť o delimitáciu tohto pozemku, spolu so žiadosťou o delimitáciu parcely na novom cintoríne
o rozlohe 41 m², bola na SPF podaná ešte v r. 2017. Avšak z dôvodu pomalého prístupu SPF a napriek viacerým
urgenciám bola realizácia delimitácie začatá až teraz.
Starosta: Navrhujem prijať uznesenie, že má obec záujem o daný pozemok a tiež k tejto žiadosti dodatočne
pridal pozemky pod školskými ihriskami, komunikáciami, chodníkmi a cintorínom, ktoré patria SPF.
Uznesenie č. 91
OZ Dolná Krupá schvaľuje žiadosť o delimitáciu parciel vlastnených SPF, na ktorých sa nachádzajú verejnoprospešné stavby, ako chodníky, ihriská, komunikácie, cintorín a podobne.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta navrhol totožné dátumy ako tento rok, avšak termíny sú posunuté na sobotu. Termíny sú nasledovné:
18.1., 1.2., 15.2., 20.2., 14.3., 28.3., 18.4., 16.5., 6.6., 20.6., 11.7., 8.8., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11. a 5.12.2020.
Uznesenie č. 92
OZ Dolná Krupá schvaľuje Sobášne dni na rok 2020.

/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 6:
Nové určenie inventarizačnej komisie sa týka zmeny pána S. Dolaša za slečnu D. Lehotovú, následne by už
nebola členka pani A. Ištvancová a predsedom by sa stal namiesto pani J. Dekanovej pán T. Anetta.
Uznesenie č. 93
OZ Dolná Krupá schvaľuje určenie inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku obce v tomto zložení:
Tibor Anetta – predseda inv. komisie a členovia inv. komisie Jarmila Dekanová, Diana Lehotová, Daniel
Sucháň, Michal Žák.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Vadovičovej, ktorá oboznámila prítomných s Plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019.
(PRÍLOHA č.1,2)
Mihalovič: Do kontroly by som doplnil kontroly zmlúv na prenájom Kult. strediska.
Uznesenie č. 94
OZ Dolná Krupá po prerokovaní:
a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Krupá na obdobie od 1. 1. 2020 do 30.
6. 2020 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. Vadovičovú vykonaním kontroly po doplnení kontrol
nájomných zmlúv.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
b) berie na vedomie Stanovisko k rozpočtu na rok 2020.
k b o d u 8:
Starosta informoval o doručení žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 01.10.2019 od Daniela
Sucháňa na časť pozemku, parcela č. 404/1 v kat. území obce Dolná Krupá, s výmerou 658 m2.
Ďalším bodom bolo doručenie žiadosti o výstavbu na Potôčkoch na parcelách zapísaných na LV 2229.
Starosta ďalej informoval o ponuke odkúpiť obcou pozemok na Doline na parcele 4625/5 s výmerou 10153 m2.
Na danej parcele by vedela obec vytvoriť približne 14 stavebných pozemkov na predaj.
Uznesenie č. 95
OZ Dolná Krupá po prerokovaní:
a) schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy s Danielom Sucháňom dohodou, k 01.10.2019 na časť pozemku,
parcela č. 404/1 v kat. území obce Dolná Krupá, s výmerou 658 m2.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa Sucháň/
k b o d u 9:
Starosta informoval o návrhu VZN č. 1/2020 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady
a miestnom poplatku za rozvoj.
Mihalovič: Ja nie som za 100% zvýšenie daní zo stavieb, ani daní z pozemkov. Je to nárazové zaťaženie
občanov, obzvlášť keď od Nového roku budú pre domácnosti zvýšené ceny energií Navyše naša obec peniaze
zo zvýšenia daní nutne nepotrebuje, keďže má vytvorený rezervný fond vo výške 250 000 EUR.
Starosta: Zvýšenie daní za likvidáciu odpadu je daná zákonom a tieto dane sa zvyšujú v najväčšej miere. Čo sa
týka daní zo stavieb a pozemkov, tak tieto dane sa dlhodobo nezvyšovali, alebo len kozmeticky a v porovnaní
s obcami s podobnou občianskou vybavenosťou a veľkosťou, tak aj po zvýšení budeme v slabom priemere.
Zvýšenie daní je z časti odôvodnené zavedením niektorých štátnych opatrení a prenesení kompetencií na obce
a z časti výstavbou chýbajúcej občianskej vybavenosti a infraštruktúry v obci /zberný dvor, rozšírenie škôlky,
dobudovanie kanalizácie a vodovodu a pod./ v nasledujúcich rokoch, čo sú nemalé investície. V navrhovanom
VZN sú zakomponované aj výrazné zľavy na daniach pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľov. Všetky
peniaze z daní budú použité na rozvoj obce, pre všetky skupiny občanov.
Uznesenie č. 96
OZ Dolná Krupá po prerokovaní schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnych daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dolná Krupá
a ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie VZN č. 2/2020 bezodkladne po jeho schválení.
/za 6 - proti 0 - zdržal sa Korchová, Mihalovič/
k b o d u 10:
Starosta informoval o návrhu VZN č. 2/2020 o poplatkoch za služby poskytované obcou.
Uznesenie č. 97
OZ Dolná Krupá po prerokovaní schvaľuje VZN č. 2/2020 o poplatkoch za služby poskytované obcou
s účinnosťou od 1. januára 2020 a ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie VZN č. 2/2020 bezodkladne
po jeho schválení.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 11:

Návrh rozpočtu na rok 2020 dostali poslanci v predstihu k dispozícii. Najväčšími plánovanými investíciami v
roku 2020 sú rekonštrukcia Kultúrneho strediska za 50 000 EUR, dobudovanie vodovodu, plynofikácie
a kanalizácie na Potôčkoch (z Rezervného fondu) za 50 000 EUR, vybudovanie zberného dvoru za 50 000
EUR.
Dodatočne bolo vysvetlené pani riaditeľkou ZŠ s MŠ navýšenie rozpočtu pre Základnú a materskú školu na
rok 2020. Nárast rozpočtu je spôsobený nárastom platom zamestnancov o 10%, nárastom odvodov, nárastom
energií, čiže navýšenie oproti roku 2019 je približne o 50 000 EUR z tohto dôvodu.
Starosta: Toto všetko sú skryté náklady pre obec zo štátnych opatrení a sociálnych balíčkov ako obedy zadarmo
a pod. Avšak navýšenie personálu je už v réžii obce.
PaedDr. Ladvenicová: V ďalšom roku zatiaľ nie je evidované ďalšie navyšovanie.
Petráš: V tomto štáte vláda tak prenáša kompetencie na školstvo, že nárast rozpočtu v originálnych
kompetenciách od roku 2017 do roku 2020 predstavuje 100 000 EUR. Toto je záťaž pre obec a pre obecný
rozpočet.
Mihalovič: Na zberný dvor by som odporúčal vyčleniť viac finančných prostriedkov. Kedy bude vyhodnotená
výzva na dotáciu z Envirofondu? V príjmovej časti rozpočtu chýbajú príjmy z obecných akcií ako obecný ples,
kultúrne leto, cesnakové dni a iné podujatia, na ktoré sú v rozpočte vyčlenené výdavky v sume 10 000 EUR.
Taktiež do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zapracovať výdavky na sociálne služby, táto povinnosť
vyplýva obci z prijatého komunitného plánu. Ďalej poukazujem na to, že v navrhovanom rozpočte je zásadné
navýšenie osobných príplatkov pre pracovníkov Obecného úradu z 11 000 EUR na 20 000 EUR, čo je až 90 %
navýšenie. Zároveň na zberný dvor by som odporúčal vyčleniť viac finančných prostriedkov.
Starosta: Uvedené zvýšenie osobných príplatkov sa týka zamestnancov obsluhujúcich techniku, na koľko
chceme zamestnať kvalifikovaných ľudí. Avšak tarifné tabuľkové platy sú nepostačujúce a teda je potrebné
tieto platy navýšiť osobnými príplatkami. Dané navýšenie sa netýka administratívnych pracovníčok. Čo sa týka
výzvy z Envirofondu, je prísľub, že bude vyhodnotená vo februári.
Ešte by som sa vyjadril k plánovaným obecným akciám, ktoré nie sú organizované za formou zisku, ale pre
kultúrne vyžitie občanov. Z toho dôvodu nevieme naplánovať do rozpočtu možné zisky z daných akcií. Všetky
akcie boli ponúknuté našim súborom, ktoré sa mohli pod záštitou obce spolupodieľať na organizácii a tým aj
na potencionálnom zisku, ktorý by odľahčil obecný rozpočet od dotácií pre naše organizácie. Avšak naše
organizácie neprejavili záujem o dané akcie. Možno do budúcna nájdeme spoločnú reč v daných aktivitách.
Petráš: Na rekonštrukciu „Starej pošty“ by som vyčlenil viac.
Žák: Tiež by som zvážil sumu na vybudovanie zberného dvora a rekonštrukciu „Starej pošty“. Myslím, že
vonkajší vizuál danej budovy nebude závislý od účely a teda by som ho rekonštruoval v plnom rozsahu, keďže
sa rieši súčasne s rekonštrukciou centra obce, ktorého je súčasťou. Avšak verím, že si starosta spravil prehľad
cien týchto prác a podľa toho dané sumy nastavil.
Starosta: Sumu na zberný dvor som nastavoval aj podľa okolitých obcí. Prípadne je možnosť navýšenia sumy
prostredníctvom rozpočtových opatrení. Ak by vyšli dotácie na zberný dvor, môžu sa finančné prostriedky
presunúť napríklad na rekonštrukciu „Starej pošty“.
Uznesenie č. 98
OZ Dolná Krupá po prerokovaní
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá k návrhu rozpočtu obce Dolná Krupá na
rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2021-2022
b) schvaľuje programový rozpočet obce Dolná Krupá na rok 2020
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
c) berie na vedomie programový rozpočet obce Dolná Krupá na roky 2021 – 2022
d) schvaľuje použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2020 vo výške 100 000 Eur, z toho na čiastku 50 000
Eur na rekonštrukciu interiéru a exteriéru Kultúrneho strediska a čiastku 50 000 Eur na dobudovanie vodovodu,
plynofikácie a kanalizácie časti obce Potôčky
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 12:
Starosta informoval o doručení auditorskej správy za rok 2018. Auditorskú správu dal starosta k nahliadnutiu.
Uznesenie č. 99
OZ Dolná Krupá berie na vedomie auditorskú správu.
Starosta informoval o návrhu zmeny VZN obce Dolná Krupá č 10/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Krupá, kde chýba vývoz komunálneho odpadu v 240
litrových smetných nádobách. Rovnaký doplnenie bude potrebné v zmluve s FCC.
Starosta tiež predniesol potrebnú zmenu VZN obce Dolná Krupá č.5/2019 ktorým sa určujú podmienky a
spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

škôl a školských v obci Dolná Krupá a VZN obce Dolná Krupá č.2/2019 o financovaní materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí.
Starosta informoval, že dostal ponuku na odpredaj zametacieho stroja. Naša kúpa bola za 1 660 EUR, avšak po
jeho poruche nám 660 EUR vrátili späť. Náklady obce na kúpu zametacieho stroja boli teda 1 000 EUR.
Následná oprava zametacieho stroja bola 2 000 EUR. Daná firma by opravený zametací stroj kúpila za 3 500
EUR. Obec by teda 500 EUR zarobila.
Starosta predložil formát na Návrh na zmenu rozpočtu. Návrh na zmenu rozpočtu popisuje rôzne presuny
a navýšenia v rozpočte za rok 2019.
(PRÍLOHA č.3)
Mihalovič: Prijímať rozpočtové opatrenia za rok 2019 na konci roka nemá význam, keďže nemajú žiadnu
právnu účinnosť, bolo ich treba prijať v aktuálnom čase, tak ako som to požadoval. Každá zmena rozpočtu –
rozpočtové opatrenie musí byť do konca mesiaca nasledujúceho po zmene rozpočtu zapracovaná do systému
RIS-SAM, ktoré spravuje Ministerstvo financií SR.
Uznesenie č. 100
OZ Dolná Krupá schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019.

/za 6 - proti 0 - zdržal sa Mihalovič, Novotová/

Starosta odovzdal slovo hosťom:
PaedDr. Ladvenicová: Ak by sa zrealizovali nejaké zmeny požadujúce od Regionálneho úradu zdravotníctva v
Trnave, tak by mohla byť v budove 1. stupňa ZŠ vytvorená trieda pre predškolákov, ako navýšenie počtu žiakov
v MŠ.
Starosta: Všetko sme si prešli s pani riaditeľkou a po vzájomnej dohode bude toto dočasné presunutie žiakov
najlepším riešením, pretože je to náš dlhoročný problém. Presunom by sa cca 20 žiakov MŠ posunulo do tejto
novej triedy a teda by sa uvoľnilo 20 miest pre nových žiakov v priestoroch MŠ.
PaedDr. Ladvenicová: Náklady by boli minimálne. Presne uvidíme podľa požiadaviek RÚZ Trnava.
Petráš: Pre predškolákov by to bolo veľké plus, je to začlenenie do kolektívu žiakov.
PaedDr. Ladvenicová: Avšak sa jedná len o prechodné riešenie, kým sa nevyrieši rozšírenie MŠ. OZ v Hornej
Krupej je tiež ochotné sa finančne podieľať na nákladoch spojených s realizáciou novej triedy MŠ. Hneď ako
sa vyjadria všetky orgány a budeme mať presné informácie, tak by bolo vhodné aby zasadlo OZ. Dôležité je
stihnúť požiadať o dotáciu Ministerstvo školstva na prevádzku Materskej školy.
Uznesenie č. 101
OZ Dolná Krupá schvaľuje zriadenie novej triedy pre predškolákov v budove Základnej školy po splnení
hygienických noriem.
Mihalovič: Bol odoslaný list županovi na vyčistenie potoka pod mostom pri „Dolnej zastávke“, ktorého sa
dožaduje obec 2 roky?
Starosta: Telefonicky som sa kontaktoval s pani Zaťkovou, ktorá mi prisľúbila, že natrú zábradlie a vyčistia
koryto potoka pod mostom. Zábradlie je natreté a koryta sa ani nechytili.
Mihalovič: Treba sa už teda obrátiť na župana. Zároveň opätovne upozorňujem na stavbu – odvodnenie lokality
Hoštáky do Krupského potoka. Zároveň žiadam, aby boli zabezpečené všetky povolenia dodatočne.
Anetta: Sú nové informácie ohľadom vyhodnotenia výziev, do ktorých sa obec zapojila?
Starosta: Zatiaľ nie. Výzva „Zazelenaj svoju obec“ bude musieť byť doplnená. Táto výzva sa týka ihriska OŠK.
Konkrétne na mieste vypílených topoľov by sa vyrovnal terén, vyfrézovali pne a vysadili nové dreviny.
Anetta: Mám podnet, že vo veľkom sa robí nelegálny výrub na tzv. „Jablonkovej“ a tiež aj nad parkom. Je obec
o tom informovaná?
Starosta: Ja som o tom nevedel. Obec to môže preveriť so správcom lesov a dať vyhlásiť v dedine, aby pri
spozorovaní takýchto aktivít ihneď kontaktovali obec alebo políciu.
Drozda: Chcel by som vás pozvať na divadelné predstavenie „S brokovnicou na manžela“, ktoré sa bude hrať
18. a 19.1.2020. Tiež by som žiadal o upratanie daných priestorov. Tiež mám podnet od občianky, že chodník
na moste pri „Dolnej zastávke“ by sa mal počas zimy dôkladnejšie odhŕňať.
Starosta: Daný podnet nie je asi z tohto roka, keďže ešte nesnežilo. Zamestnanci OÚ budú mať služby aj cez
víkendy, aby sa sneh v čo najkratšej dobe odstraňoval.
Petráš: Bude obec členom Trnava tourism?
Starosta: Áno, postupne sa budú do informačných materiálov dopĺňať rôzne aktivity a akcie obce.
Petráš: Ako je to s náhradnou výsadbou pri Rybníčkoch?
Starosta: Naposledy som bol danú situáciu ukázať aj architektovi. Pani, ktorá má na starosti túto výsadbu
sľúbila, že bude v tomto roku zrealizovaná. Budem ju urgovať spolu s čistením koryta potoka.
Petráš: Materské centrum funguje?
Starosta: Funguje, Mamičky si dali dané priestory do poriadku a pravidelne sa tam stretávajú.

Sucháň: Mám podnet od občanov, či by obec nemohla poskytnúť priestor obyvateľom Potôčkov na detské
ihrisko. Ihrisko by si realizovali na svoje náklady.
Starosta: Obec nedisponuje žiadnymi pozemkami na Potôčkoch.
k b o d u 13:
Zástupca starostu ako zapisovateľ zrekapituloval uznesenia schválené na tomto rokovaní OZ.
Starosta obce poďakoval za účasť, ukončil rokovanie.
k b o d u 14:
overovatelia:

Mgr. Juraj Anetta

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

PhDr. Monika Korchová

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

Dolná Krupá 23. december 2019
spracoval a zapísal:

Ing. Michal Žák v. r.

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

starosta obce:

Mgr. Marek Dekan v. r.

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

