Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 1/2019
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. februára 2019
Prítomní: 8 poslancov (viď prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: Pavol Šafránek
Ďalší prítomní: Jozef Michaláč, Vladislav Havel, Ján Jurkovič, Veronika Krušinová, Mgr.
Michaela Iršová, Gabriela Vojtíšková
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ing. Dušan Dubecký. Konštatoval,
že je prítomných 8 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.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena rozpočtu obce Kopčany na rok 2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Kopčany
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a
doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018
7. Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany na obdobie január – jún
2019
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2018
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Kopčany za
rok 2018
10. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
12. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2024
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Starosta nechal o predloženom programe hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 8 (Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol
Pavlačka , Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička, Miroslav Šmida, Oto Vanek )
2/ Voľba návrhovej komisie

Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ing. Pavol Pavlačka, Dušan
Ružička, Oto Vanek, . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 8 (Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol
Pavlačka , Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička, Miroslav Šmida, Oto Vanek )
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Dušan Dubecký určil za zapisovateľku zápisnice: Ing. Ivanu Knotkovú. Za overovateľov
zápisnice určil: p. Ing. Pavol Pavlačka a p. Oto Vanek
4/ Zmena rozpočtu na rok 2019
Zmena rozpočtu na rok 2019 sa týka najmä
- Príjmy z finančných operácií 60 000,- Eur
- Bežné výdavky – navýšenie platov školskej jedálne o 5 000,- Eur, platov OcÚ
o 6000,- Eur
- Kapitálové výdavky – navýšenie o 15 000,- Eur – Zberné miesto (oplotenie)
Tabuľka tvorí prílohu č. 3.
5/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Kopčany
Ing. Dušan Dubecký vyzval Ing. Ivanu Knotkovú o predloženie všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kopčany.
Ing. Knotková predniesla všeobecne záväzné nariadenie, konštatovala, že dňa 18. decembra
2018 bol obci Kopčany doručený protest prokurátora, nakoľko v pôvodnom VZN č. 1/2018
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce boli ustanovenia čl. 2 ods. 1 písm. a), b),
c), čl. 2 ods. 3, čl. 3 ods. 3, čl. 4 ods. 2 písm. f), ods. 5, ods. 9, ods. 12, ods. 13, čl. 5 ods. 3
písm. e) v rozpore s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 7 ods. 4, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obecné
zastupiteľstvo sa vyššie uvedenými ustanoveniami neriadilo.
Protest prokurátora prokurátor považuje za dôvodný a žiadal Obecné zastupiteľstvo obce
Kopčany najneskôr v lehote do 90 dní od doručenia tohto protestu VZN č. 1/2018
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kopčany zrušiť a nahradiť ho VZN,
ktoré bude v súlade so zákonom.
Protest prokurátora tvorí prílohu č. 4
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Kopčany tvorí prílohu č. 5 a bude zverejnené na webovej stránke obce Kopčany.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
6/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a

doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018
Ing. Dušan Dubecký predložil Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Kopčany č. 2/2019,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č.
1/2018. V rámci zmien a doplnkov ide o nasledovné zmeny funkčného využitia územia:
Lokalita 1. (Žrebčín) sa mení z územia rekreácie a CR na funkciu územie bývania v RD,
lokalita č. 2 (Štefánikovo námestie) v centrálnej časti obce sa lokalita mení z verejnej zelene

na územie bývania v RD, lokalita č. 3 (Žrebčín) zaradenie NKP do verejnoprospešných
stavieb a doplnenie v záväznej časti, lokalita č. 4 (Kačenáreň) zaradenie NKP do
verejnoprospešných stavieb a doplnenie v záväznej časti, lokalita č. 5 (nádrž vodná-odchytový
rybník kačíc) zaradenie NKP do verejnoprospešných stavieb a doplnenie v záväznej časti ,
lokalita č. 6 (regulačná zóna ÚOV4) sa mení z územia občianskej vybavenosti na územie
bývania v RD.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018 tvorí prílohu č. 6 a bude zverejnené na webovej
stránke obce Kopčany.
7/ Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany na obdobie január – jún
2019
Ing. Dušan Dubecký predložil plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany
v období január – jún.
Jedná sa o kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa osobitných predpisov, príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, priebežná
kontrola plnenia rozpočtu, kontrola plnenia rozpočtu za rok 2018, kontrola plnenia uznesení,
kontrolná činnosť a vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018.
Plán kontrol tvorí prílohu č. 7.
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2018
Ing. Dušan Dubecký predniesol správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. Na
základe plánu a uznesení OZ vykonal hlavný kontrolór v roku 2018 nasledovné kontroly:
- Po ukončení účtovania za daný mesiac vykonal kontrolu všetkých účtovných operácií
vrátane prvotných dokladov
- Po ukončení II. a III. štvrťroka vykonal rozbor čerpania a plnenia rozpočtu obce
- Komplexná kontrola plnenia rozpočtu za rok 2017 zameraná na dodržiavanie
rozpočtovej disciplíny a hospodárnosti
- Po spracovaní návrhu záverečného účtu za rok 2017 vypracoval stanovisko
- Podieľanie sa na organizovaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, ktorú
vykonávajú odborní pracovníci OcÚ
- Kontrola vedenia evidencie autodopravy
- Kontrola prijímania, evidovania a vybavovania sťažností
- Kontrola výberu dane z nehnuteľností
- Kontrola aktuálnosti a platnosti VZN obce
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2018 tvorí prílohu č. 8
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Kopčany za

rok 2018
Ing Dušan Dubecký oboznámil prítomných so stanoviskom hlavného kontrolóra obce
k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Kopčany za rok 2018. V priebehu roka 2018 nastávali
rôzne situácie, ktoré nebolo možné zohľadniť pri tvorbe rozpočtu na rok 2018, preto sa na
tieto skutočnosti operatívne reagovalo a rozpočet bol v priebehu roka štyri krát upravovaný.
Tri úpravy boli schválené obecným zastupiteľstvom a posledná úprava bola vykonaná

rozpočtovým opatrením v rozsahu kompetencie starostu , nakoľko nebolo technicky časovo
možné schváliť poslednú zmenu z dôvodu končiaceho sa volebného obdobia a nástupu
nového zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu č. 9
Podrobné stanovisko tvorí prílohu č. 9A, kde sú uvedené bežné príjmy, bežné výdavky,
kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie.
V závere možno konštatovať, že kontrolór navrhuje schváliť plnenie a čerpanie rozpočtu bez
výhrad, aby bolo plnenie rozpočtu s príslušnými dokladmi predložené k auditu.
10.Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Ing. Dušan Dubecký oboznámil prítomných s rokovacím poriadkom. Návrh bol vyvesený na
webovej stránke obce Kopčany.
Pred jeho schválením boli do rokovacieho poriadku zapracované dve drobné úpravy a to:
V Čl. III príprava a zvolávanie zasadnutí – za prvou vetou sa pridala veta: „Materiál na
rokovanie do obecného zastupiteľstva môže predkladať starosta a poslanci OZ“.
V Čl. IV. Rokovanie zastupiteľstva bol ods. 1 v druhej vete uvedený ods. 9, správne má byť
„ods. 8“.
Rokovací poriadok tvorí prílohu č. 10.
11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Dušan Dubecký predniesol zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Po prehodnotení poslancov OZ na pracovnej porade bola navrhnutá odmena za účasť na
rokovaní OZ vo výške 30,- Eur za zasadnutie, za účasť na pracovnej porade 20 Eur za
zasadnutie, členovi stálej komisie vo výške 15 Eur za účasť na komisii a sobášiacim
poslancom vo výške 30 Eur za obrad.
Zástupcovi starostu obce bude patriť odmena vo výške 450,- Eur za každý štvrťrok.
Zásady odmeňovania poslancov OZ tvoria prílohu č. 11
12. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) 2019-2024
Ing. Ivana Knotková v krátkosti oboznámila prítomných s dokumentom, ktorý bol vyvesený
na webovej stránke obce Kopčany. KPSS je strategický dokument, ktorý analyzuje stav
poskytovaných sociálnych služieb na území obce, hodnotí potreby a požiadavky jej
obyvateľov a navrhuje budúci rozvoj v oblasti sociálnych služieb na stanovené obdobie.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sme mali povinnosť vypracovať
Komunitný plán sociálnych služieb a po schválení ho predložiť na Trnavský samosprávny
kraj. KPSS tvorí prílohu č. 12
13/ Rôzne
a) Žiadosť obyvateľov ulice Športovej – podpísaní obyvatelia v žiadosti žiadajú na ulici
Športovej obmedziť rýchlosť, poprípade označiť značkou obytná zóna, osadiť na cestu
spomaľovacie retardéry, zrekonštruovať jednosmernú cestu z ulice Športovej na
Bratislavskú a sprejazdniť ju obidvomi smermi.

Starosta obce s poslancami zaujali k žiadosti nasledovné stanovisko: na ulici
ponechať povolenú rýchlosť 50, nakoľko nie je žiadny dôvod na zníženie rýchlosti, sú
tu vybudované chodníky pre chodcov, dopravná značka „obytná zóna“ by sa mohla
vybudovať po celej obci, lebo na každej ulici bývajú malé deti. Čo sa týka
spomaľovacích pruhov, je potrebné na obec zaslať návrh, kde by mali byť
spomaľovacie pruhy namontované. Jednosmerná prevádzka cesty z ulice Športovej na
Bratislavskú – od družstva bola riadne schválená dopravným inšpektorátom v Skalici,
neuvažuje sa so zrušením jednosmernej prevádzky, nakoľko šírka cesty nezodpovedá
bezpečnostnej obojsmernej cestnej premávke. S rekonštrukciu tejto cesty sa uvažuje
do budúcna. Žiadosť obyvateľov tvorí prílohu č. 13.
b) Starosta obce informoval ohľadne novej plánovanej IBV u Žrebčína (lokalita bola
predmetom zmien a doplnkov č. 1/2018 obce Kopčany). Podľa dostupných informácii
vlastník pozemku (Slovenský pozemkový fond) v danej lokalite ohodnotil cenu za 1
m² na 17 – 23 Eur. Cena je orientačná bude sa musieť vyhotoviť znalecký odhad.
c) Starosta obce informoval, že budú pripravovať zmeny výšky poplatkov v MŠ za pobyt
dieťaťa a stravná jednotka MŠ, ZŠ.
Spomenul vyúčtovanie vianočnej dedinky 2018, kde príjem predstavoval 991, 88 eur
a výdaj 1161, 52 eur (príloha č. 14)

14/ Diskusia
p. Dušan Ružička predniesol správu o. z. Hrúdy – p. Michaláč reagoval na uvedený list tak, že
pripraví kauzu, že obec je proti zápisu do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, že
Masarykov dom je ohrozený a chce ho zachrániť.
p. Ján Jurkovič – pýtal sa, či je ohrozená výstavba u Žrebčína. Starosta informoval, že sú tam
vecné bremená. Pozemok by mohol byť zdarma vtedy, keď by obec realizovala výstavbu,
cena 17 – 23 Eur nie je konečná, treba urobiť odhad a musíme preukázať vecné bremeno. Do
novej výstavby IBV sa pôjde, ale nie za 20 eur/m² - cena bude určite vyššia, lebo sa musia
vybudovať inžinierke siete. Starosta tiež popri tom spomenul, že v marci sa plánuje aj
stretnutie s vlastníkmi na ulici Bratislavskej ohľadne výstavby v záhradách.
p. Ján Jurkovič – čo sa týka jednosmernej premávky do bývalého roľníckeho družstva, je
spokojný z dôvody lepšej bezpečnosti, navrhuje zrealizovať rekonštrukciu cesty odstrániť
železa. Ing. Dubecký informoval, že rekonštrukcia bude záležať od rozpočtu, keď by sa
rekonštruovala cesta, kde budú aj cestné obrubníky, železa sa určite odstránia.
p. Ján Jurkovič – u ihriska je prepadnutý chodník z dôvodu montovania hydrantu, treba to
opraviť.
p. Vladislav Havel
- doporučuje návrhovej komisii uložiť úlohu na zrealizovanie osadenia smerníkov na kostol
Sv. Margity

-V správe o činnosti HK – odbremeniť spracovateľa obce VZN
-výstavba RD v parku na Štef. Námestí – zmena UPN, že či by sa nedala zriadiť tržnica
v tomto parku
-Masarykova škola – ako to je s výstavbou domova dôchodcov. Starosta informoval, že žiadať
financie na výstavbu môže len nezisková organizácia, ďalšou možnosťou je v prípade
nerealizácie možnosť to odkúpiť, alebo zbúrať alebo prerobiť na byty. V apríli 2019 by sme
mali mať bližšie informácie.
p. Gabriela Vojtíšková – či sa bude niečo robiť s výhonmi agáta bieleho u ihriska. Starosta
informoval, že sa bude likvidovať manuálne.
p. Ján Jurkovič – detské ihrisko na futbalovom štadióne – bránka je v dezolátnom stave.
Starosta informoval, že sa opraví a nakoľko je ihrisko demolované vandalmi, osadí sa kamera.
Mgr. Michaela Iršová – pred RD rastie vysoký dub – padajú jej suché konáre, obáva sa škody
na majetku. Starosta informoval, že na drevine sa vykoná ošetrujúci orez.
Spomenula aj nahromadenú hlinu pred domom, ktorú tam pravdepodobne vytvoril p. Kadlec,
začína sa v mieste hromadiť aj iný odpad. Starosta prisľúbil, že p. Kadleca predvolá na OcÚ.
Starosta ešte informoval, že sa plánuje obnova pánskeho dvorca u kostola sv. Margity,
výsadba gaštanov.
Bude sa voliť kronikárka obce – Ing. Veronika Krušinová.
Starosta ukončil diskusiu.
15/ Návrh na uznesenie
Starosta konštatoval, že je prítomných 7 poslancov (odišiel Ing. Pavol Pavlačka).
Po zasadnutí návrhovej komisie p. Oto Vanek predložil návrh na uznesenie zo zasadania OZ,
ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 15.
16/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 20.02.2019

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

Overovatelia:

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

..........................................................
Ing. Pavol Pavlačka

.........................................................
Oto Vanek

