Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch konaného dňa 10. marca 2021
Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch

A. Berie na vedomie
1/2021
Rozpočtové opatrenie č. 1 k 31.12.2020
2/2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Kopčany za
rok 2020
3/2021
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2020
4/2021
Otvorený list OZ Hrúdy – Cyklocesta Holíč-Kopčany
Hlasovanie:

za:8

proti:0

zdržal sa:0

Za hlasovali: Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ing. Pavol Pavlačka, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička,
Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek

B. Schvaľuje
5/2021
Zmeny rozpočtu č. 1 obce Kopčany za rok 2021
Hlasovanie:

za:8

proti:0

zdržal sa:0

Za hlasovali: Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ing. Pavol Pavlačka, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička,
Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek

6/2021
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov zámer prenajať nehnuteľný majetok.
Predmetom prenájmu je nebytový priestor na 1. poschodí objektu Kultúrneho domu na
Štefánikovom námestí, číslo súpisné 608, postaveného na pozemku parcela č. 643 k. ú.
Kopčany, zapísaného na Liste vlastníctva č. 1464. Celková výmera prenajímanej plochy
je 60 m². Priestory pozostávajú z dvoch miestností a z príslušenstva (predsieň, chodba,
kuchyňa, kúpeľňa a WC).
Účel prenájmu – poskytovanie masážnych služieb.
Minimálna výška nájomného za prenajaté priestory je 15,- Eur/m²/rok.
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Ponuka musí obsahovať: výšku nájmu na m2 / rok, identifikačné údaje záujemcu:
u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO, tel. kontakt, email; u právnických osôb: obchodný názov, sídlo, IČO, tel. kontakt, e-mail.
Obec si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.
Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: na Obecný
úrad Kopčany, Kollárova 318/13, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP-KD neotvárať“ najneskôr do 30.04.2021 do 12.00 h.
Informácie na tel. č. 034/6681183, prípadne osobne na OcÚ Kopčany.
Hlasovanie:

za:8

proti:0

zdržal sa:0

Za hlasovali: Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ing. Pavol Pavlačka, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička,
Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek

7/2021
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Kopčany, pozemku reg. C-KN p. č.
3526/3 zastavané plochy o výmere 25 m² , ktorý bol odčlenený od pôvodného pozemku
reg. C-KN p. č. 3526/2 zastavané plochy o výmere 1040 m², evidovaný na LV č. 1464 v k.
ú. Kopčany, podľa GP č. 31/2021 zo dňa 23.02.2021, úradne overený pod č. 81/21 zo dňa
03.03.2021 z vlastníctva obce Kopčany do vlastníctva Západoslovenskej distribučnej a.s.,
Čulenova 6, Bratislava v kúpnej cene 100,- €.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok sa nachádza
pri národnej kultúrnej pamiatke Kačenáreň a bude slúžiť na výstavbu transformačnej
stanice pre stavbu „SA_Kopčany, Kačenáreň, VNK, TS, NNK“.

Hlasovanie:

za:8

proti:0

zdržal sa:0

Za hlasovali: Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ing. Pavol Pavlačka, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička,
Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek

V Kopčanoch, 10.03.2021

Ing. Dušan Dubecký, v.r.
starosta obce

