Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 5/2020
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2020
Prítomní: 7 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ďalší prítomní: 1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ing. Dušan Dubecký. Konštatoval,
že je prítomných 6 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 za rok 2020
Programový rozpočet obce Kopčany na roky 2021-2023
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2019 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Kopčany
7. Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany, na obdobie január – jún
2021
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Starosta nechal o predloženom programe hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 6 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Jaroslav Pelikán , Dušan
Ružička, Miroslav Šmida, Oto Vanek)
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: p. Mgr. Dušan Chanečka,
Oto Vanek, Miroslav Šmida . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 6 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, 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. Oto Vanek, Miroslav Šmida.
4/ Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2020

Ing. Dubecký predniesol zmeny rozpočtu v zmysle spracovaného materiálu .
Položka bežné príjmy sa týka rodinných prídavkov, podielové dane, daň za psa a COVID
dotácia.
Položka bežné výdaje sa týka materiál matrika (dotácia), materiál MŠ – dotácia 5r. deti,
dotácia na platy MŠ, dobrovoľnícka činnosť, obecné noviny, propagácia, školenie, všeobecný
materiál cintorín, všeobecný materiál ko, všeobecné služ. KO, oprava komunikácie, dopravné
značky, TJ, repre-kultúra, obecná knižnica, poslanci, energia bunka, COVID 19, plat +
odvody kontrolór, školenie kontrolór, knihy kontrolór, energie VO, provízia, plat MŠ, plat
JMŠ, oprava toaliet v jedálni
Položka kapitálové výdavky – územné plánovanie, požiarna zbrojnica, pozemná komunikácia.
Položka FOP – RF.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 4, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
Materiál tvorí prílohu č. 3.
Ing. Dubecký konštatuje, že je prítomných 7 poslancov, prišiel Ing. Pavol Pavlačka.
5/ Programový rozpočet na roky 2021-2023

Ing. Dušan Dubecký predniesol programový rozpočet na roky 2021, 2022, 2023. V tabuľke sú
uvedené skutočné plnenia rozpočtu v roku 2018, 2019, schválený rozpočet na rok 2020,
očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, 2022
a 2023. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kopčany. Ing. Dušan Dubecký
otvoril rozpravu k bodu 5, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
Rozpočet na roky 2021-2023 tvorí prílohu č. 4.
6/ Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 dodatok k VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany. Zmena sa týka čl. 32 – sadzba poplatku za
KO. Nová sadzba poplatku za KO od 01.01.2021 bude vo výške 0,074 Eura za osobu
a kalendárny deň, t. j. 27 Eur/osoba/rok.
Návrh dodatku k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 25.11.2020,
neboli doručené žiadne pripomienky. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k

bodu 6, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu. Dodatok k VZN tvorí
prílohu č. 5.

7/ Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany, na obdobie január – jún
2021
Ing. Grónsky predniesol plán kontrol, ktoré vykoná v období január – jún 2021. Návrh plánu
bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kopčany, tvorí prílohu č. 6.
8/Rôzne
a) Ing. Dušan Dubecký informoval, že sa ide predložiť žiadosť o nenávratný finančný
prostriedok za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej
krajine v obci Kopčany“, ktorý je v súlade s platným ÚPN a platným programom
rozvoja obce. Výška spolufinancovania je 40 696,66 Eur, t. j. 5% zo sumy celkových
oprávnených výdavkov vo výške 813 933,11 Eur.
b) Ing. Dušan Dubecký predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany
k návrhu rozpočtu na rok 2021. Stanovisko tvorí prílohu č. 7.
c) Ing. Dubecký oboznámil so Správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky obce Kopčany. Materiál tvorí prílohu č. 8
d) Ing. Dubecký predložil správu Základnej školy Kopčany o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020. Materiál tvorí
prílohu č. 9.
e) Ing. Dubecký informoval, že začiatkom roka 2021 sa prejde na nový systém evidencie
odpadových nádob – bezkontaktné identifikačné čipy. Do každej domácnosti bude
pridelený čip na odpadovú nádobu, obec bude mať presnú evidenciu očipovaných
popolníc. Zároveň informoval, že sa ide podať žiadosť o poskytnutie podpory formou
dotácie z Envinronmentálneho fondu na kompostéry. V prípade úspešnosti žiadosti
bude do každej domácnosti pridelený 800 l kompostér na biologicky rozložiteľný
odpad.
f) Ing. Dubecký informoval, že firma FEJA vykoná opravu komunikáciu na križovatke
ul. Masarykovej po rozkopávke (oprava plynovodu).
g) Ing. Dubecký informoval o zastavení konania MLC Holíč –navrhovateľ, ktorý podal
žiadosť na Okresný úrad Skalica, úsek posudzovania vplyvov na ŽP zobral návrh na
začatie zisťovacieho konania späť.
h) Ing. Dubecký informoval, že je potrebné spracovať PD na elektrinu – IBV pri
Žrebčíne , Kačenáreň
i) Ing. Dubecký informoval, že ZŠ Kopčany na stránke Edupage v dňoch od 07.12.2020
do 09.12.2020 spustila anketu návratu žiakov 2. stupňa do školy. Výsledky boli
nasledovné: súhlas s testovaním a návrat žiakov do školy ešte pred vianočnými
prázdninami potvrdilo 10 rodičov, súhlas s testovaním a návrat žiakov do školy po
vianočných prázdninách potvrdilo 29 rodičov a 16 rodičov nesúhlasilo s testovaním.

9/ Diskusia
p. Mgr. Chanečka sa informoval, kedy sa začne archeologický výskum na stavbu Kačenárne –
Ing. Dubecký reagoval - v jarných mesiacoch roku 2021(cca apríl).
p. Vanek sa informoval, že či občania, ktorí budú viacej separovať, či budú mať menší
poplatok za KO. Ing. Dubecký informoval, že poplatok v zmysle zákona musí byť jednotný
pre každú FO a PO, do úvahy pripadá motivácia občanov formou napr. materiálnej odmeny.
Od roku 2022 bude povinnosťou aj vážiť množstvo KO v nádobe, podľa presnej evidencie
budeme vedieť koľko každá domácnosť vyprodukuje KO, od uvedenej skutočnosti sa budú
odvíjať ďalšie možnosti.

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

V Kopčanoch, 09.12.2020

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

Overovatelia:

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

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

.........................................................
Miroslav Šmida

