Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 4/2020
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2020
Prítomní: 9 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ďalší prítomní: 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.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2020
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
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, Jaroslav
Pelikán , Dušan Ružička, Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek)
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Jaroslav Pelikán, Ladislav
Palkovič, Pavol Šafránek . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 8 ( Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, 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: Jaroslav Pelikán, Pavol Šafránek.
Ing. Dubecký konštatuje, že je prítomných 9 poslancov, prišiel Ing. Pavol Pavlačka

4/ Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2020

Ing. Dubecký predniesol zmeny rozpočtu v zmysle spracovaného materiálu .
Položka bežné príjmy sa týka transferu zo štátneho rozpočtu na platy učiteľov MŠ, daň za
nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie VP, úrok z vkladov, podielové dane, stravné,
dotácia z VÚC.
Položka bežné výdaje sa týka transferu platy MŠ, repre Žrebčín, odpadové hospodárstvo,
potraviny, ZŠ, komunikačná infraštruktúra, údržba prevádzkových prístrojov, prídel do Soc.
Fondu, údržba budov a priestorov Žrebčín, všeobecné služby OcÚ, všeobecný materiál OcÚCOVID, dotácia na dezinf. prostriedky (VÚC), vytvorenie web stránky, špeciálne služby
obec.
Položka kapitálové výdavky – oprava pozemných komunikácií, oprava chodníkov, hala
Žrebčín, PD- vodozádržné opatrenie, projekt OZ Lipka, projekt elektrina Kačenáreň, projekt
Koniareň, územný plán.
Materiál tvorí prílohu č. 3.

5/ Rôzne

• Ing. Dubecký informoval o predloženej žiadosti SIEBERTALAŠ, Bratislava – žiadosť
o stanovisko k urbanistickej štúdii MLC Holíč. Po prerokovaní predloženej štúdie
bude vyvolané stretnutie so zástupcami MLC Holíč za prítomnosti poslancov OZ
Kopčany a poslancov MsZ Holíč, kde bude prediskutovaná urbanistická štúdia
„Logistický a priemyselný areál MLC Holíč“.
Predložená štúdia so žiadosťou tvorí prílohu č. 4
• Ing. Dubecký informoval, že štátny tajomník podpísal zmluvu so ZMOS ohľadne
odpadov (BRKO), bude vydané aj usmernenie. Obec Kopčany po prehodnotení
situácie na likvidáciu BRO zavedie v obci buď zvoz odpadových nádob na zelený
odpad alebo budú do každej domácnosti pridelené kompostéry. Následne sa bude
riešiť BRKO.
• Ing. Dubecký informoval, že 17. a 21. Októbra 2020 prebehne výsadba stromov
u Tvrdonického kanála ( u kostola Sv. Margity) prostredníctvom nadácie Ekopolis
a OZ Kopčianka LIPKA.

• Ing. Dubecký informoval o otvorenom liste od Občianskeho združenia Hrúdy. OZ
Hrúdy bolo listom vyzvané na predloženie štatútu z dôvodu posúdenia rozsahu
oprávnenosti konať za OZ Hrúdy. Do termínu zasadania obecného zastupiteľstva
nebol zo strany OZ Hrúdy predložený štatút. Otvorený list tvorí prílohu č. 5
• Ing. Dubecký informoval o žiadosti DPFka s.r.o. Kopčany – umiestnenie informačnej
plachty na oplotení Zberného miesta Kopčany. Žiadosť tvorí prílohu č. 6

• Ing. D. Dubecký informoval- OZ Kopčianska Lipka budú predkladať žiadosť
o dotáciu na vybudovanie Spolkového centra Lipka Kopčany v Dome kultúry,
Štefánikovo nám. 608, Kopčany pre účely komunitného centra. Obec Kopčany
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnilo zámer dať do prenájmu svoj
nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa: modernizácia a úprava
priestorov pre účely komunitného centra na poskytovanie služieb vo verejnom záujme,
usporiadanie prednášok, workshopov, cvičení v oblasti ochrany životného prostredia,
v prospech občianskeho združenia „Kopčianska lipka“, Sasinkova 355/13D, 90848
Kopčany, IČO: 52452646, na dobu 10 rokov za cenu 1 € ročne. Predmetom nájmu sú
nebytové priestory vo vlastníctve Obce Kopčany o výmere podlahovej plochy sály
77,31 m2 , zázemia 73,11 m2 a vonkajšie plochy ovocného arboréta 156,52 m2 v Dome
Kultúry, Štefánikovo námestie 608, parcela č. 643, LV č. 1464 v k.ú. Kopčany.
• Ing. Dubecký informoval o lokalitách, ktoré sú predmetom zmeny územného plánu,
dokument Zmeny a doplnky obce Kopčany č. 1/2020 budú v nasledovnom rozsahu:
-Dom seniorov – zapracovanie možnosti výstavby stacionára na I. NP a bytov na II.
NP
-Výbehové plochy NKP Žrebčinec – zaradenie do verejnoprospešných stavieb.
Mesto Holíč muselo do Zmien a doplnkov mesta Holíč zapracovať plánované
parkovisko pred vstupom do archeoparku Kopčany, nakoľko je to k. ú. Holíč, uvedenú
zmenu bude platiť obec.
• Ing. Dubecký informoval- za účelom vybudovania kanalizácie v Gbeloch, Holíči,
Petrovej vsi a Kopčanoch vzniklo 20.12.1999 záujmové združenie „Budovanie
kanalizácie GHKPV“. Zakladateľmi a zároveň členmi združenia boli obce Gbely,
Holíč, Petrova Ves a Kopčany. V roku 2002 prišlo k zmene stanov a premenovaniu na
„združenie obcí – Budovanie kanalizácie GHKPV“. Z dôvodu, že v tomto združení už
nefungujú orgány združenia a združenie ani nič nevykonáva, je potrebné toto
združenie zrušiť v súlade s ust. § 20 f ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení – dobrovoľným rozpustením.
• Ing. Dubecký informoval- obec musí pripraviť projekt na vybudovanie pripojenia
Kačenárne na elektrinu. ZSE by mala uvedené práce zrealizovať a uhradiť.

• Ing. Dubecký informoval o projekte Vodozádržné oparenie v urbanizovanej krajine
obci Kopčany (vedľa Žrebčína), bude sa podávať projekt na dotáciu.
• Ing. Dubecký informoval o rekonštrukcii a modernizácii hasičskej zbrojnice Kopčany,
možnej rekonštrukcii cesty do areálu JRD, je vyhlásená výzva – ministerstvo kultúry možnosť realizácie Historickej stajne (obnova okien, fasády, elektrina, voda,
kanalizácia, chodník) – celá strana Žrebčína oproti Kaštieľa.

6/ Diskusia

• Pavol Šafránek informoval, že rybári Holíč idú osloviť ministerstvo pôdohospodárstva
ohľadne prietoku vody (nízky stav) zimný režim - Fárska voda a Tvrdonický kanál,
aby bol neustále zachovaný vysoký stav hladiny (letný režim) a či ich ako poslanci OZ
podporíme ohľadom žiadosti na Ministerstvo ŽP.

7/ Návrh na uznesenie
Po zasadnutí návrhovej komisie p. Pavol Šafránek predložil návrh na uznesenie zo zasadania
OZ, ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 7
8/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

V Kopčanoch, 30.09.2020

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

Overovatelia:

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

..........................................................
Jaroslav Pelikán

.........................................................
Pavol Šafránek

