ZÁPISNICA
z 14. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2013 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít.
4. Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku Obce Dolná Krupá
5. Návrh zámeru prenajať časť nebytových priestorov v budove - súpisné číslo 554
6. Prerokovanie platu starostu obce na základe § 4 zákona š. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 253/ 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil
Brestovanského.
Uznesenie č. 12/2013
OZ schvaľuje program rokovania.

Mgr. Janu Lehotovú

a Ing. Petra

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
Zástupca starostu obce Mgr. Petráš informoval, že na predchádzajúcom rokovaní OZ, ktoré sa uskutočnilo
22. februára 2013 neboli schválené uznesenia, ktorých plnenie by bolo potrebné kontrolovať.
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Kozákovú, aby informovala o Návrhu VZN č. 4/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá
a o financovaní záujmových aktivít detí.
Ing. Kozáková: podľa inštrukcií zo seminára, na ktorom sa zúčastnila je obec povinná do 30.4.2013 prijať
uvedené VZN na základe novelizovaného zákona č.596/2003 Z.z.. Výška finančných prostriedkov v
návrhu VZN č.4/2013 v prílohe je pre MŠ rovnaká ako vo VZN č.2/2013 zo 14.12.2012, aj celkový
objem finančných prostriedkov pre školský klub je rovnaký, ale nepočíta sa na žiaka navštevujúceho
školský klub, ale na žiaka základnej školy s materskou školou. Od 1. januára 2013 bolo vo výpočte
výnosu dane z príjmov pre územnú samosprávu zohľadnené financovanie záujmových aktivít detí vo veku
5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce. Obec by sa mala podieľať aj na financovaní centier
voľného času na území mesta Trnava, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci.
(PRÍLOHA č. 1)
- PhDr. Korchová sa zaujímala, akým spôsobom a v akej výške budú z dotácií na voľnočasové aktivity
financované rôzne aktivity, krúžky detí navštevujúcich miestnu ZŠsMŠ.
- starosta: dotáciu obec zatiaľ neobdržala, rovnako nie sú známe všetky podrobnosti o použití dotácie.
Keďže obec nemá centrum voľného času, môžu sa z týchto prostriedkov financovať voľnočasové
aktivity ako napr. v prípade záujmu obnoviť detskú a mládežnícku dychovku, taktiež by sa mohla
podporiť činnosť detských hasičov. Ohľadom financovania voľnočasových aktivít v ZŠ s MŠ treba
zistiť bližšie informácie.
Uznesenie č. 13/2013
OZ odporúča OcÚ pripraviť podrobnejšiu informáciu o dotáciách na rok 2013 pre voľnočasové aktivity
detí od 5 do 15 rokov .
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 14/2013
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 4:
Starosta obce odôvodnil Návrh VZN č. 3/2013, ktoré je doplnkom č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní
pohrebiska a Domu smútku Obce Dolná Krupá, podľa ktorého by mala všetky služby súvisiace
s pohrebným obradom a pochovávaním vykonávať pohrebná služba.
(PRÍLOHA č. 2)
Doteraz zabezpečovali tieto činnosti, vrátane hrobárskych prác, zamestnanci OcÚ, avšak v ich práci boli
zaznamenané nedostatky. Starosta preto dal do VZN o prevádzkovaní pohrebiska zapracovať potrebné
zmeny. Takmer vo všetkých okolitých obciach vykonávajú hrobárske práce pohrebníctva a občania sú s
ich službami spokojní. Pohrebníctva majú zverejnený cenník prác.
- na poslaneckú otázku, či tieto práce nebudú zamestnanci OcÚ vykonávať ani v prípade, ak sa občanovi
bude javiť uvedená výška poplatku vysoká, starosta odpovedal, že obec sa bude riadiť novým VZN
v zmysle dodatku.
Uznesenie č. 15/2013
OZ schvaľuje VZN č. 3/2013 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku Obce Dolná Krupá.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce predniesol návrh zámeru prenajať časť nebytových priestorov s plochou 36 m² v budove
Domu služieb, pretože jeden z doterajších nájomcov k 1. aprílu 2013 dohodou ukončil zmluvu o ich
prenájme.
Uznesenie č.16/2013
OZ schvaľuje zámer prenajať časť nebytových priestorov s plochou 36 m² v budove Domu služiebminimálne nájomné 11,45 € /rok za m² podlahovej plochy, podľa ustanovenia §9 a ods.9 zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do nájmu formou priameho nájmu na dobu 3
rokov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta obce citoval § 4 zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest. V zmysle § 45 tohto zákona sa plat starostu prerokuje opätovne raz ročne. Posledne sa
plat starostu prerokovával 4. mája 2012.
Poslanci sa jednotlivo vyjadrili k prerokovávanému bodu, zhodli sa, že starosta obce si prácu vykonáva
zodpovedne a nie je dôvod plat znižovať.
Uznesenie č. 17/2013
OZ berie na vedomie, že na základe uzn. č. 23/2012 zo dňa 4. mája 2012, ktorým bol mesačný plat
starostu obce stanovený ako 1,98-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 70 % (suma 2646 €), čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená, že od 1.1.2013 do
opätovného prerokovania a stanovenia platu je suma takto stanoveného platu 2 710 eur.
Uznesenie č. 18/2013
OZ schvaľuje s účinnosťou od 1.mája 2013 mesačný plat starostovi obce podľa zákona č. 154/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest nasledovne: 1,98-násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zvyšuje
o 70 %, to znamená, že výška stanoveného platu je 2 710 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 7:
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o rozpočtových opatreniach č. 3 a č. 4.
(PRÍLOHA č. 3 a PRÍLOHA č. 4)
Uznesenie č. 19/2013
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 28.02. 2013.
Po rozpočtovom opatrení č.3/2013 sú príjmy upraveného rozpočtu na r. 2013: 1 019 943 €, z toho
bežné 896 514€, kapitálové 4 400€, z finančných operácií 119 029 €, a výdavky upraveného rozpočtu
1 019 943 €, z toho bežné 812 928€, kapitálové 207 015€.

/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- v rozpočtovom opatrní č. 4 sú zahrnuté aj náklady na údržbu multifunkčného ihriska a oplotenie
priestoru, kde je zámer vybudovať nové detské ihrisko v areáli ZŠsMŠ.
- PhDr. Korchová navrhla, aby sa s oplotením počkalo, pretože plocha sa bude ešte kultivovať. Rovnako
navrhla, aby sa znovu zvážilo vymedzenie oplotenia. Situáciu by na mieste mali posúdiť aj poslanci.
Uznesenie č. 20/2013
OZ odporúča OcÚ, aby si pred začiatkom rokovania najbližšieho obecného zastupiteľstva poslanci
prezreli miesto budúceho detského ihriska priamo na mieste.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 21/2013
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 12.04. 2013, do ktorého
budú zapracované dotácie, schválené v ďalších uzneseniach. Po rozpočtovom opatrení č.4/2013 sú príjmy
upraveného rozpočtu na r. 2013: 1 026 943 €, z toho bežné 896 514 €, kapitálové 8 041€, z finančných
operácií 122 388 €, a výdavky upraveného rozpočtu 1 026 943 €, z toho bežné 812 928€, kapitálové
214 015€.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce požiadal Ing. Kozákovú, aby informovala o zmenách v poriadku odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva.
Nový poriadok vychádzal z pôvodného, boli v ňom len malé zmeny, napr. paušálna odmena bola zrušená
a jej výška premietnutá do odmeny za jedno zasadnutie.
(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 22/2013
OZ schvaľuje návrh Poriadku odmeňovania poslancov OZ Dolná Krupá.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta informoval, že v uznesení OZ zo 14.12.2012 o výške dotácie pre OŠK bol preklep, t.j. nesprávna
suma 8 658 €, správne malo byť 8 685 €. V uznesení č. 9/2013 bola celková suma uvedená v zátvorke
nesprávna 3 644,85 €, po prenásobení sumy za 1m² a jednotkovej ceny malo byť správne 3 641,068 €
Uznesenie č. 23/2013
OZ schvaľuje opravu:
a) Uznesenie č. 95/2012 v bode d) znie: OZ schvaľuje Obecnému športovému klubu dotáciu v sume
8 685€.
b) Uznesenie č. 9/2013 znie: OZ schvaľuje priamy predaj majetku obce: časť pozemku parc.
č.4167/6 vo výmere 101m² a časť z pozemku parc.č. 4184/29 vo výmere 71 m², ktoré boli
odčlenené Geometrickým plánom č.26/2012 zo dňa 22.05.2012 ako parcely č. 4167/8 a č.4184/95
za cenu 21,169 €/m² (spolu 3641,068€) manželom Pavlovi Rihovi a Ivane Rihovej, bytom Horný
Chríb 416/46 Dolná Krupá.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce udelil slovo Konštantínovi Školníkovi, ktorý informoval o svojom probléme s pozemkom.
Na pozemku, ktorý mu PD vymeralo ako náhradný už v roku 1994, sa stavia rodinný dom. Pýtal sa kto
vydal stavebné povolenie a prečo jeho nikto nepožiadal o vyjadrenie. Poprosil starostu, aby oslovil
predsedu poľnohospodárskeho družstva, aby mu vymeral iný náhradný pozemok, pretože nemá záruku, že
sa na ním obrábanom pozemku nebudú stavať aj ďalšie domy.
- starosta: p. Školník obrába pôdu, ktorej jedným z vlastníkov je p. Bohunická, ktorá darovala 6 árov
vnukovi, ktorý tam stavia dom. Stavebný zákon presne špecifikuje, aké doklady má stavebník
predložiť, aby mu bolo vydané stavebné povolenie. Ak tieto doklady spolu so žiadosťou predloží,
obec vydáva súhlasné stanovisko. Ak je dotknutý pozemok predmetom nájomných vzťahov medzi
občanom a poľnohospodárskym družstvom, obec nemá kompetenciu tieto vzťahy riešiť. Bude ústne
informovať predsedu poľnohospodárskeho družstva o danej skutočnosti.
Uznesenie č. 24/2013
OZ berie na vedomie informácie Konštantína Školníka o probléme s vyčlenením náhradného pozemku
a stanovisko starostu obce v predmetnej veci.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce ďalej oboznámil prítomných s listami a žiadosťami adresovanými OcÚ:
a) žiadosť Obce Naháč o vstup do Spoločného obecného úradu.
(PRÍLOHA č. 6)
b) Mgr. Juraj Droběna, Hlavná 584/133, Dolná Krupá požiadal o zmenu prevádzkovateľa letnej pivárne,

(PRÍLOHA č. 7)
c) žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov v Dolnej Krupej o poskytnutie dotácie na
rok 2013,
(PRÍLOHA č. 8)
d) žiadosť Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej o podporu na vydanie časopisu Krása ruží a tvarov,
koncipovaného ako monotematické číslo pri príležitosti 150. výročia narodenia M. H. Chotekovej.
(PRÍLOHA č. 9)
e) žiadosť JUDr. Petra Juhása, Matuškova 3332/1, Trnava o stanovisko k výstavbe rodinných domov na
pozemkoch v katastrálnom, území Obce Dolná Krupá.
(PRÍLOHA č. 10)
f) v zmysle žiadosti Márie Šarabokovej, Hlavná 559/83, Dolná Krupá a schváleného zámeru zameniť
pozemky podľa uzn. OZ č. 10/2013.
Uznesenie č. 25/2013
OZ schvaľuje vstup Obce Naháč do Spoločného obecného úradu.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 26/2013
OZ berie na vedomie zmenu prevádzkovateľa letnej pivárne.

/9 - proti 0 - zdržal sa 0/

Uznesenie č. 27/2013
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 100 € Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov – základnej organizácii v Dolnej Krupej.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 28/2013
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej vo výške 250 € na
vydanie časopisu Krása ruží a tvarov s podmienkou, aby bola spoluúčasť obce bol uvedená v časopise
a súvisiacich materiáloch. Dotáciu treba zapracovať do rozpočtového opatrenia č.4/2013.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 29/2013
OZ schvaľuje zámer výstavby rodinných domov na pozemkoch v katastrálnom, území Obce Dolná Krupá
- Potôčky, časť výmery z pozemkov parc. č. 4811/3, 4811/8, 4811/7, 4811/9 v rozsahu 4950 m2.
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 30/ 2013
OZ schvaľuje v súlade s ust.§ 9 a ods.8 písm.e zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa podľa zámennej zmluvy a to pozemok parcely
registra „C“ s parc. č. 418/3, zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 44 m², zapísanej na liste vlastníctva
2900 v k. ú. Dolná Krupá vo vlastníctve Márie Šarabokovej, rod.Šarabokovej, nar.14.8.1981, bydliskom
Hlavná 559/83, 91965 Dolná Krupá za časť pozemku vo vlastníctve Obce Dolná Krupá v k. ú. Dolná
Krupá, parcela registra „E“ s parc. č. 465, vodná plocha, s výmerou 77 m², zapísanej na liste vlastníctva
2351, záujemcovi o zámenu Márie Šarabokovej, bydliskom Hlavná 559/83, 91965 Dolná Krupá.
Uvedená časť pozemku určená k zámene vznikla na podklade geometrického plánu č. 64/2012 zo dňa
24.8.2012 na oddelenie pozemku ako parcela registra „C“ s parc. č. 418/6 záhrada o výmere
44 m² odčlenením od pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 465 vodná plocha.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetný pozemok nemá pre obec zásadný hospodársky význam, obec
uvedený pozemok nevyužíva a ani neužíva. Naopak obec užíva pozemok parc.č.418/3 o výmere 44 m²
ako verejné priestranstvo ktorého vlastníčkou je Mária Šaraboková. Pozemky, ktoré majú byť predmetom
zámeny sú priľahlé a oba majú rovnakú výmeru 44 m² .
/9 - proti 0 - zdržal sa 0/
Starosta obce informoval o aktivitách obecného úradu od konania posledného rokovania OZ:
- 9. marca 2013 OcÚ zorganizoval v obradnej sieni uvítanie detí do života s trvalým pobytom v obci .
Bolo pozvaných 16 detí narodených v roku 2012, čo bolo o 6 menej ako v roku 2011.
- 25. marca 2013 bola zaslaná do Vestníka na predloženie ponúk podprahovej zákazky na uskutočnenie
stavebných prác Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ulica, Dolná Krupá. Do termínu na
prevzatie súťažných podkladov t. j do 10.00 hod. 4. apríla t. r. si súťažné podklady prevzalo 19 firiem.
Prvé otváranie obálok bude dňa 16. apríla, najskôr sa bude kontrolovať splnenie súťažných

podmienok. Po kontrole bude určený ďalší termín, kde sa bude kontrolovať zadanie splnenia kritérií
a vyhlási sa víťaz súťaže, ktorý ponúkne najnižšiu obstarávaciu cenu.
- v týždni 8.-12. apríla bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice Krátka, ktorá
zahŕňa chodník so žľabom na odvod vody cez Hornú ulicu do rigolu.
- 9. apríla boli vyrezané topole v areáli ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 31/2013
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o aktivitách od konania posledného rokovania OZ.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 8:
- Ing. Brestovanský: pozemok pod mostom na Školskej ulici nie je celý vo vlastníctve obce, podľa
zamerania susedných pozemkov by sa dalo pristúpiť k zámene pozemkov vo vlastníctve p.
Nádašského.
Uznesenie č. 32/2013
OZ odporúča OcÚ, aby prerokoval so Štefanom Nádašským darovanie pozemku parc. č. 3889/3 obci.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
-

K. Baránek: likvidácia drevného odpadu v jarných mesiacoch nie je v obci vyriešená. Napr.
v Špačinciach občania majú možnosť vyviezť takýto odpad pred dom a obec zabezpečuje jeho
spracovanie v drvičke. 8. mája by sa mal pripomenúť koniec 2. svetovej vojny položením venca
k pamätníku padlým.

- starosta obce: spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny sa dňa 8.mája uskutoční, avšak minulý rok
sa zúčastnili spomienky iba štyria poslanci OZ.
Uznesenie č. 33/2013
OZ odporúča OcÚ, aby kontaktoval OcÚ Špačince vo veci používania drvičky na drevný odpad.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Ing. Totka: vyzvať občanov, aby si po zime odpratali štrk na ceste pred svojimi domami, odvedenie
vody v projekte Horná ulica je definitívne, nedá sa voda odvádzať potrubím? Na Podhájskej ulici
obyvatelia nových rodinných domov parkujú spôsobom, ktorý znemožňuje plynulý prejazd po
miestnej komunikácii.
- starosta obce: voda z Hornej ulice bude odvedená v súlade s projektom žľabom z betónu prekrytým
oceľovými roštami, v časti ulice od Hlavnej cesty zostane zachovaný otvorený rigol z betónových
tvaroviek. Takýto spôsob odvedenia vody je projektovaný z dôvodu, aby bolo možné rigol a žľab
ľahko vyčistiť. V prípade odvádzania vody uzatvoreným potrubím, jeho čistenie by bolo
problematické. Občania na odpratanie štrku z krajnice cesty budú vyzvaní obecným rozhlasom.
- Mgr. Slabá: divoké skládky sa objavujú aj na verejných priestranstvách, upozornila na odpad pred
zberňou druhotných surovín. Zápisy do kroniky by mohli byť zverejnené aj na webovej stránke obce.
Obec by si mala spomenúť aj na deň otcov, aspoň reláciou v miestnom rozhlase.
- starosta obce: obec o uvedenej skládke vie a je zabezpečený jej odvoz, obec v spolupráci s kultúrnou
komisiou reláciu v miestnom rozhlase zrealizuje. Zverejnenie predmetných zápisov na webovej
stránke obce nebude problémom.
- S. Lehota: nesvieti svetlo na stĺpe verejného osvetlenia na Hlavnej ul. č.23, mali by sa orezať ihličnany
lemujúce chodníky, pretože prekážajú jednak pri chôdzi po chodníku a znemožňujú výhľad na cestu. či
sa bude pokračovať v stavbe bytového domu. Nezodpovedne sa parkuje aj pri ihrisku OŠK smerom na
Novú ulicu.
-starosta obce: orez sa robil naposledy pred štyrmi rokmi, bola to pomerne nákladná záležitosť,
v rozpočte na budúci rok sa môžu vyčleniť prostriedky na tento účel, svetlo na Hlavnej ul.č.23 bolo už
dávnejšie opravené. Na problematické parkovanie pri OŠK, boli vodiči už viackrát upozornení
starostom obce aj vedením OŠK. Obec vybudovala dostatočný počet parkovacích miest pred obecným
úradom v tesnej blízkosti OŠK. Vo výstavbe bytového domu zatiaľ investor pokračovať z dôvodu
nedostatku fin. prostriedkov nebude.

Uznesenie č. 34/2013
OZ odporúča OcÚ, aby formou vyhlásenia v miestnom rozhlase informoval občanov, aby si očistili
cestu pred svojimi domami, aby upozornil na nezodpovedné parkovanie na Podhájskej ulici a pri ihrisku
OŠK, aby v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravil do miestneho rozhlasu pásmo ku dňu otcov.

/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- PhDr. Korchová požiadala v rámci podpory záujmových aktivít detí o dotáciu ku Dňu detí vo výške cca
1 € na každé dieťa MŠ a žiaka ZŠ.
Uznesenie č. 35/2013
OZ schvaľuje, aby v prípade realizácie akcie pri príležitosti Dňa detí v ZŠsMŠ obec prispela účelovými
finančnými prostriedkami na nákup materiálu, ktorý bude potrebný pri športových súťažiach
a záujmových aktivitách spojených s oslavou Dňa detí v ZŠ s MŠ do výšky 253 €. Dotáciu treba
zapracovať do rozpočtového opatrenia č.4/2013.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Horváth: nájomca uskutočnil rekonštrukcia baru v budove OŠK. Všetky elektrospotrebiče v tejto
časti sú napojené do jednej elektrickej zástrčky. Mal by sa priviesť kábel a upraviť istenie. Upozorniť
vodičov A.S.A., aby sa s nákladným vozidlom neotáčali na ihrisku interligy, ktoré tým poškodzujú.
- starosta obce: úpravy elek. siete by mal vykonať nájomca, osadenia kolotoča a hojdačiek doteraz
neumožňovalo zimné počasie.
- Mgr. Petráš: z dôvodu ochrany nových autobusových čakární a nedostatku vhodných miest na lepenie
plagátov, po skúsenostiach z volebných kampaní z predošlých rokov by sa na verejných
priestranstvách v obci mali zabezpečiť oficiálne plochy na lepenie plagátov. Či sa uskutoční brigáda
členov poľovníckeho združenia zameraná na zber odpadov v katastri obce ?
- starosta: tradičnú akciu poľovníkov obec všestranne podporuje, poskytuje veľkoobjemové kontajnery,
uskutoční sa 20.4.2013.
Uznesenie č. 36/2013
OZ odporúča OcÚ, aby urobil kroky na zabezpečenie oficiálnych miest na lepenie plagátov.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Mgr. Kováč – farár: upozornil, že sa nepochováva na novom cintoríne, aj napriek čoraz
problematickejšiemu pochovávaniu v priestore starého cintorína. Oboznámil prítomných s
pripravovanými kultúrnymi akciami na máj a jún (Dínom dánom show 2, Jana Kocianová a Art Music
Orchester)

- starosta obce: na starom cintoríne sa pochováva iba vtedy, ak pozostalí na tom trvajú.
k b o d u 9:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Zástupca
starostu predniesol uznesenie, ktoré poslanci hlasovaním schválili.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa – 0/

k b o d u 10:
Starosta obce poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil rokovanie.
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