Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 3/2020
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.06.2020
Prítomní: 7 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: Radovan Malík
Neospravedlnený: Ing. Pavol Pavlačka
Ďalší prítomní: 1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ing. Dušan Dubecký. Konštatoval,
že je prítomných 7 poslancov, OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Privítal
prítomných a predložil program podľa pozvánky - príloha č. 2.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany k návrhu záverečného účtu za rok 2019
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2020
Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany, na obdobie júl- december
2020
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Starosta nechal o predloženom programe hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Jaroslav Pelikán , Dušan
Ružička, Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek)
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. Dušan Chanečka,
Dušan Ružička, Oto Vanek . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Jaroslav Pelikán , Dušan
Ružička, Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek)

3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Dušan Dubecký určil za zapisovateľku zápisnice: Ing. Ivanu Knotkovú. Za overovateľov
zápisnice určil: Mgr. Dušan Chanečka, Dušan Ružička
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany k návrhu záverečného účtu za rok
2019
Ing. Ivan Grónsky – kontrolór obce Kopčany oboznámil prítomných so stanoviskom k návrhu
záverečného účtu za rok 2019, konštatuje, že:
- návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona
- návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kopčany najmenej 15
dní pred schvaľovacím procesom,
preto odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie
bez výhrad. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 4, do rozpravy sa
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 tvorí prílohu č. 3.
5/ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019

Ing. Dušan Dubecký vyzval Ing. Barboru Búlikovú – ekonómku, aby predložila Správu
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril
rozpravu k bodu 5, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu. Uvedená
správa tvorí prílohu č. 4.
6/ Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Ing. Dušan Dubecký vyzval Ing. Barboru Búlikovú – ekonómku, aby predložila Záverečný

účet obce Kopčany, ktorý tvorí prílohu č. 5. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril
rozpravu k bodu 6, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
7/ Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2020

Ing. Dubecký predniesol zmeny rozpočtu v zmysle spracovaného materiálu .
Položka bežné príjmy sa týka transferu vratky Sociálnej poisťovne . Položka FOP tvorí
zostatok z predchádzajúceho roka (strava), prevod prostriedkov z RF obce.
Položka bežné výdaje sa týka transferu matrika, stavebný úrad, MŠ do 5 r., ochrana ŽP,
Regob, MK, Register adries (dotácia), všeobecný materiál.
Materiál tvorí prílohu č. 6.
8/ Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany za II. polrok 2020

Ing. Ivan Grónsky oboznámil prítomných s plánom kontrol, ktoré bude uskutočňovať v II.
polroku 2020. Plán kontrol tvorí prílohu č. 7. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril
rozpravu k bodu 7, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
9/ Rôzne

Ing. Dubecký
• Prijatie úveru vo výške 250 000 Eur . Úver by bol použitý na nákup pozemkov od SPF
Bratislava pre IBV u Žrebčína a vybudovanie inžinierskych sietí v danej lokalite.
K návrhu prijatiu úveru bolo predložené aj stanovisko hlavného kontrolóra obce
Kopčany zo dňa 22.06.2020. Stanovisko tvorí prílohu č. 8.
• Žiadosť Tomáša Biskupiča, Damborského 860, Kopčany o odkúpenie časti pozemku
p. č. 1636/1. Žiadosť bola zamietnutá a tvorí prílohu č. 9
• SPF Bratislava – žiadosť o doloženie dokladov – obec Kopčany v máji 2020 požiadala
SPF Bratislava o prevod pozemkov p. č. 3384/2, 3384/3 a 3385, k. ú. Kopčany za
účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenie v urbanistickej krajine“. SPF
Bratislava vyzval obec Kopčany, aby predložila výpis z uznesenia o schválení
bezodplatného prevodu predmetných pozemkov.
• Rekonštrukcia jednosmernej cesty do areálu družstva – šírka cesty 3m, vyfrézovať,
u hl. cesty bude musieť byť osadený vsakovací rošť
• Žrebčín – zriadenie štátneho múzea koní plemena Lipican, plánuje sa vyčistiť polovicu
dvora, kde sa budú realizovať sadové úpravy
• Žiadosť na vodozádržné opatrenie u Žrebčína treba podať do 31.08.2020
• U mosta cez rieku Moravu bude osadená prostredníctvom TTSK veľká informačná
tabuľa
• v Kultúrnom dome sa bude prostredníctvom dotácie rekonštruovať miestnosť (malá
sála), ktorá bude slúžiť na aktivity organizácií
• Vybudovanie parkoviska do archeoparku Kopčany - je predmetom Zmien a doplnkov
mesta Holíč, nakoľko pozemky sú v k. ú. Holíč. Na pracovnej porade bol prizvaný aj
šéf obvodného oddelenia PZ Holíč, kde boli prediskutované dopravné a bezpečnostné
problémy v obci Kopčany. Je potrebné riešiť dopravnú situáciu zvýšením policajných
hliadok (nezodpovední vodiči nerešpektujú dopravné značenie v lokalite archeoparku,
jednosmerky smer bývalé JRD).

10/ Diskusia

-

p. Vanek informoval o nebezpečnom dažďovom rošte na ulici Sasinkovej (rošt je
pod úrovňou miestnej komunikácie, cca 20 cm)
p. Vanek – vitrína u priechodu pre chodcov na ul. Bratislavskej je rozbitá
Ing. Gronský – vyvezený odpad (betón) za mostom smer Morava
P. Ružička – roh chodníka na ulici Bratislavská – Masarykova je v dezolátnom
stave

11/ Návrh na uznesenie
Po zasadnutí návrhovej komisie p. Dušan Ružička predložil návrh na uznesenie zo zasadania
OZ, ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 10.
12/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 24.06.2020

...................................................
Ing. Ivana Knotková
zapisovateľka

Overovatelia:

........................................................
Ing. Dušan Dubecký
starosta obce

..........................................................
Mgr. Dušan Chanečka

.........................................................
Dušan Ružička

