Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 5/2019
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. novembra 2019
Prítomní: 8 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: Miroslav Šmida
Ďalší prítomní: Vladislav Havel, Veronika Krušinová
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.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena rozpočtu obce Kopčany
Programový rozpočet obce Kopčany na roky 2020-2022
VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
7. VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Kopčany
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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, Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Jaroslav
Pelikán , Dušan Ružička, Pavol Šafránek, Oto Vanek)
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Jaroslav Pelikán, Pavol
Šafránek, Oto Vanek . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.

Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Jaroslav
Pelikán , Dušan Ružička, Pavol Šafránek, Oto Vanek)
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Dušan Dubecký určil za zapisovateľku zápisnice: Ing. Ivanu Knotkovú. Za overovateľov
zápisnice určil: p. Pavol Šafránek a Oto Vanek.
4/ Zmena rozpočtu obce Kopčany

Ing. Dušan Dubecký – starosta obce oboznámil prítomných so zmenami rozpočtu obce
Kopčany. Položka bežné príjmy sa týka podielových daní a strava ZŠ. Položka kapitálové
príjmy : dotácia rekonštrukciu bytu pod OcÚ (vybudovanie garáže). Položka bežné výdaje:
členské, propagácia obce, odpadové hospodárstvo, doprava, plat MŠ, plat JMŠ, TJ, Žrebčín
(akcia), údržba Žrebčín, platy OcÚ, dotácia MŠ, jedáleň ZŠ, výstavba ZD, oprava chodníkov,
PD hala Žrebčín, Žrebčín, kúpa RD. Tabuľky tvoria prílohu č. 3.

Ing. Dušan Dubecký konštatuje, že je prítomných 8 poslancov (prišiel Ing. P. Pavlačka).
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 4, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.

5/ Programový rozpočet obce Kopčany na roky 2020-2022
Ing. Dušan Dubecký oboznámil prítomných s programovým rozpočtom obce Kopčany na
roky 2020-2022 (ZŠ, nová IBV u Žrebčína, cesta do bývalého JRD a k Žrebčínu, chodníky ul.
Bratislavská, rekonštrukcia NKU – Kačenárne : I. časť záchrana objektu, žumpa, studňa, II.
časť – oplotenie a drevostavba, kompletné značenie archeoparku a obce + parkovisko,
cintorín : oplotenie, prístrešok, výsadba). Návrh rozpočtu na obdobie 2020 – 2022 tvorí
prílohu č. 4.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 5, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.

6/ VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost školského
klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Ing. Knotková predniesla VZN č. 8/2019, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. Jednalo sa o zmenu v článku I. – výška príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ sa zmenila na 15,- Euro za jedno dieťa/ mesiac (pôvodná výška bola 10,- Eur)

a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa zmenila
na 10 Eur/mesiac/žiak (pôvodná výška bola 5,- Eur).
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 31.10.2019, neboli
doručené žiadne pripomienky. VZN č. 8/2019 tvorí prílohu č. 5
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 6, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.

7/ VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady na území obce Kopčany
Ing. Dušan Dubecký predniesol Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena sa týkala
sadzieb dane z pozemkov: TTP, za záhrady, za zastavané plochy a nádvoria, za stavebné
pozemky, za ornú pôdu, vinice, chmelnice, ovocné sady, za lesné pozemky, za rybníky, za
ostatné plochy, za stavby na bývanie a drobné stavby, za stavby na poľ. produkciu, za stavby
rekreačných a záhr. chát, za garáže, za priemyselné stavby, za stavby na ostatnú
podnikateľskú a zárobkovú činnosť, za ostatné stavby.
Zmena sa týkala aj sadzby dane za byty a za nebytové priestory, ďalej sadzby dane za psa,
sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné
automaty a za nevýherné hracie prístroje.
Zmena sa týkala aj za miestny poplatok za KO a DSO.
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie od 05.11.2019, neboli doručené žiadne
pripomienky. VZN č. 9/2019 tvorí prílohu č. 6.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 7, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
8/ Rôzne

a) Ing. Dubecký informoval o výsledku kontroly, kontrolných zistení a opatrení
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na projekt „Rozšírenie kapacít
MŠ Kopčany“. Protokol o výsledku kontroly tvorí prílohu č. 7.
b) Žiadosť Bibiány Kaliankovej o odkúpenie pozemku p. č. 1600/13, 1600/14 k. ú.
Kopčany. Ing. Dubecký informoval, že sa jedná o pozemok – cestu medzi ulicami
Bratislavská a Kollárova. Predaj pozemkov bol zamietnutý, nakoľko sa jedná
o prepojovú uličku medzi jednotlivými ulicami. Žiadosť tvorí prílohu č. 8.
c) Žiadosť Bibiány Kaliankovej o zmenu Územného plánu obce Kopčany, pozemok p. č.
1600/28. Ing Dubecký informoval, že sa jedná o pozemok vedľa objektu autoservisu
Kalianko s. r. o.. V schválenom územnom pláne obce Kopčany sa pozemok nachádza
v regulačnom bloku A1 Vidiecke jadrové územie s funkčným využitím ako plochy
verejnej zelene a ako plochy komunikácie a plochy statickej dopravy. Pred začatím
obstarávania zmien a doplnkov obce Kopčany požadujeme najprv predložiť
zastavovaciu štúdiu k pozemku p. č. 1600/28. Žiadosť tvorí prílohu č. 9.
d) Ing. Gronský predložil plán kontrol, ktoré vykoná v období január až jún v roku 2020.
Plán kontrol tvorí prílohu č. 10.

e) Ing. Dušan Dubecký predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany
k návrhu rozpočtu na rok 2020. Stanovisko tvorí prílohu č. 11.
f) Ing. Dubecký oboznámil so Správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky obce Kopčany. Materiál tvorí prílohu č. 12.
g) Ing. Dubecký navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kopčany vo výške 1/12
jeho súčtu platov za rok 2019.
h) Ing. Dubecký predložil správu Základnej školy Kopčany o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019. Materiál tvorí
prílohu č. 13.
i) Ing. Dubecký predložil cenník služieb. Jedná sa o navýšenie služby za prenájom
Klubu dôchodcov a Kultúrneho domu. Taktiež sa zmenila aj cena za službu Hlásenie
v miestnom rozhlase. Cenník bude v platnosti od 1. januára 2020. Materiál tvorí
prílohu č. 14.
j) Ing. Dubecký informoval, že spolupráci so združením ZMOS sa budú v roku 2020
riešiť čipy na odpadové nádoby.

9/ Diskusia

a) p. Mgr. Dušan Chanečka
– je potrebné doplniť verejné osvetlenie na tmavé miesta
- Križovatka ulica Priečna a Bratislavská – elektrický stĺp bráni bezpečnému
výhľadu na cestu ul. Bratislavskej
- Pouvažovať s vybudovaním prechodu pre chodcov u zberného miesta a u cintorína
(u. p. Kiša)
b) p. Ing. Pavlačka – v školskom klube detí chýbajú skrinky na topánky a bunky, poriešiť
teplú vodu. Ing. Dubecký reagoval - je potrebné sa s týmito požiadavkami obrátiť na
riaditeľku ZŠ.
c) p. Vladislav Havel
– mala by sa riešiť situácia parkovania vozidiel na chodníkoch a aj na cestách (
v zimnom období je problém so zimnou údržbou)
- Križovatka u kostola – či by sa nedala dopravná situácia riešiť vodorovným
dopravným značením, nakoľko vodiči na uvedenej križovatke majú problém
- Zabezpečiť orez kríka u. p. Hatalu
- Či budú osadené smerové tabule –Lávka cez rieku Moravu, Kostol sv. Margity
Antiochijskej, zabezpečiť zákaz jazdy na koňoch po vybudovanej cyklotrase.
Ing. Dubecký informoval, že obec zabezpečuje nový informačný systém ohľadne
pamiatok a
d) p. Oto Vanek
- Prehodnotiť osadenie tabule koniec obce Kopčany na ul. Bratislavskej – posunúť
tabuľu až za križovatku --odbočka na Žrebčín.

-

Križovatka Kollárova – Bratislavská (u p. Blümla) – taktiež prehodnotiť dopravnú
situáciu ( zlý a nebezpečný výjazd na cestu Bratislavskú) , požiadať ODI Skalica
o vyjadrenie, časť ulice dať ako „jednosmerku“.

10/ Návrh na uznesenie

Po zasadnutí návrhovej komisie p. Pavol Šafránek predložil návrh na uznesenie zo zasadania
OZ, ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 15.
11/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 27.11.2019

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

Overovatelia:

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

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

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

