Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 2/2019
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. mája 2019
Prítomní: 7 poslancov (viď prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: , Mgr. Dušan Chanečka, Pavol Šafránek
Ďalší prítomní: Ľubomír Bollo, Vladislav Havel
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.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena rozpočtu na rok 2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Starosta nechal o predloženom programe hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 6 ( Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol Pavlačka , Dušan Ružička,
Miroslav Šmida, Oto Vanek )
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ladislav Palkovič, Ing. Pavol
Pavlačka, Oto Vanek . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 6 (Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol Pavlačka , 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. Ladislav Palkovič
4/ Zmena rozpočtu na rok 2019
Zmena rozpočtu na rok 2019 sa týka najmä
- Ponížil sa rozpočet školy o 10 855,- Eur

-

Podielové dane – nárast o 6 % v rozpočte, v skutočnosti výber o 13 % vyšší
Žrebčín – údržba- oplechovanie cípov
Zberné miesto – oplotenie
Základná škola – 18 tis. Eur – zreparovanie vzduchotechniky
Parkovisko u Kostola sv. Margity – problém s pozemkami
Motocyklové preteky – navýšenie o 500 Eur

Tabuľky tvoria prílohu č. 3.
Starosta obce konštatoval, že je prítomných 7 poslancov (prišiel Jaroslav Pelikán).
5/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda
Ing. Dušan Dubecký vyzval Ing. Ivanu Knotkovú o predloženie všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda.
Ing. Knotková predniesla všeobecne záväzné nariadenie, konštatovala, že návrh bol vyvesený
na úradnej tabuli obce Kopčany. K návrhu neboli predložené žiadne pripomienky.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda tvorí prílohu č. 4
a po prijatí bude zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Kopčany.
Diskusia k tomuto bodu nebola.

6/ Rôzne
a) Ing. Dubecký informoval o žiadostiach, ktoré ide obec podávať na príslušné
ministerstvo: budovanie garáže v priestoroch OcÚ, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
MAS pre Horné Záhorie bude podávať žiadosť na návštevnícke centrum v Žrebčíne
(obec nie je oprávnený žiadateľ).
b) Ing. Dubecký vyzval Ing. Grónskeho aby objasnil podrobnosti návrhu príkaznej
zmluvy, ktorá by sa mala uzatvoriť s Lubošom Holečkom.
Ing. Gronský informoval, že obce sú povinné odchytávať túlavé zvieratá a zabezpečiť
ich, nakoľko pes nie je vec. Preto je nutné uzatvoriť zmluvu na činnosti v zmysle
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Následne sa osloví Sloboda
zvierat, s ktorými bude tiež potreba uzatvoriť zmluvu.
Odchyt túlavých zvierat je dohodnutý s Mestskou políciou Holíč.
Mesačný paušál je v zmluve navrhnutý 100 Eur + denné náklady na pobyt každého
prevzatého zvieraťa do útulku. Evidenciu odchytených zvierat bude viesť Iveta
Holičová, ktorá následne bude dávať podklady k platbe za odchytené zvieratá do
útulku.
Na Zbernom mieste bude vybudovaný operatívny koterec, ktorý bude slúžiť na
dočasné - krátkodobé umiestnenie túlavého zvieraťa v prípade preplnenej kapacity
útulku.

Obec vyberá od občanov daň za psa, čo ročne predstavuje sumu cca 1300 Eur
(uvedené finančné prostriedky by boli použité na zabezpečenie zákonnej povinnosti
voči túlavým psom).
Diskusia k tomu bodu:
Vladislav. Havel sa informoval, či v prípade keď sa nájde majiteľ odchyteného
zvieraťa, či mu budú vyúčtované náklady vzniknuté s odchytom a umiestnením do
útulku (starosta – pokiaľ to bude možné obec sa bude snažiť o vymoženie vzniknutých
nákladov)
Jaroslav Pelikán – či je mesačný paušál adekvátny (starosta – je možné o mesačnom
paušáli rokovať, ale návrh ceny je primeraný ku službe ktorú od nich budeme
požadovať v zmysle zákona).
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 5
c) Žiadosť Tomáša Biskupiča o odkúpenie časti pozemku reg. C-KN p. č. 1636/1, k. ú.
Kopčany.
Dňa 10. apríla bola na obec Kopčany doručená žiadosť Tomáša Biskupiča
o odkúpenie časti pozemku z registra C-KN p. č. 1636/1, k. ú. Kopčany. Na základe
žiadosti bola komisiou výstavby, dopravy, energetiky a ŽP vykonaná obhliadka
predmetného pozemku. Žiadateľ žiada o odkúpenie časti obecného pozemku vo
výmere 21,6 m. Po prehodnotení komisia neodporúča odpredaj časti obecného
pozemku z dôvodu možnej výstavby na susednom pozemku p. č. 1609 – pozemok je
v zmysle územného plánu obce Kopčany určený ako územie bývania a odpredajom
časti obecného pozemku by sa zúžila vstupná časť k pozemku na výstavbu a narušila
by sa tiež možnosť dobudovania jestvujúceho miestneho chodníka v jednej línii.
Žiadosť tvorí prílohu č. 6.
d) Žiadosť Stanislava Palkoviča o odkúpenie pozemku reg. C-KN p. č. 1600/1, k. ú.
Kopčany.
Dňa 23.4.2019 bola na obec Kopčany doručená žiadosť Stanislava Palkoviča
o odkúpenie pozemku reg. C-KN p. č. 1600/1 vo výmere 1600/1, k. ú. Kopčany.
Pozemok sa nachádza u miestnej komunikácie oproti domu smútku na miestnom
cintoríne. Obecné zastupiteľstvo žiadosť na odkúpenie pozemku zamietlo z dôvodu
možného využívania pozemku.
Žiadosť tvorí prílohu č. 7
e) Starosta oboznámil poslancov OZ s knižnou publikáciou „Záhorie z vtáčej
perspektívy“. V knižnom projekte je možnosť publikovať obec Kopčany. Cena knihy
bude závisieť o objednaného množstva a formátu publikácie. Ponukový leták tvorí
prílohu č. 8.
f) Žiadosť Zdenky Lacikovej na poskytnutie sponzorského príspevku na vydanie
básnickej zbierky „Havranie srdce“.
Žiadosť tvorí prílohu č. 9

g) Starosta predložil návrh zmluvy od Slovenského rybárskeho zväzu na prenájom
pozemku reg. E-KN p. č. 2468. Nakoľko Slovenský rybársky zväz je zo zákona
povinný preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemkom, na ktorých vykonáva
výkon rybárskeho práva, preto žiada o prenájom predmetného pozemku. Jedná sa
o prenájom pozemku vo výmere 13099 m². Predmetný pozemok rybári už dlhodobo
využívajú na výkon rybárskeho práva a to od samotného vzniku tohto rybárskeho
revíru. Pozemok sa nachádza pod vodnou plochou a príbrežnými pozemkami
rybárskeho revíru č. 2-3020-1-1 Štrkovisko Boričky II.
Obecné zastupiteľstvo by malo schváliť najprv zámer prenájmu pozemku. Návrh
zmluvy tvorí prílohu č. 10
h) Starosta informoval:
- IBV pri Žrebčíne- koncom mája by mala byť PD na územné konanie, ktoré je
potrebné k odkupu pozemkov
- 26.6.2019 sa bude stavať most cez rieku Moravu,
- Trnavský samosprávny kraj má záujem budovať skanzen – napravo od cyklotrasy
pred Pstruhou
- posledným krokom projektu „Lávka cez rieku Moravu“ bude vydanie knižnej
publikácie
- developer má záujem o výstavbu novej IBV vedľa autoservisu Kalianko (informoval
sa na zmeny územného plánu)
- firma DARAPOL, s .r. o. má záujem umiestniť predajný pult na náplne do kahancov
na miestnom cintoríne. Žiadajú od obce vyhradiť pozemok o výmere 1x2m, kde bude
predajný pult osadený. Obec preverí bližšie podmienky k umiestneniu predajného
pultu. Informačný leták tvorí prílohu č. 11

7/ Diskusia
Ľubomír Bollo
– informoval sa, či sa bude v obci budovať domov dôchodcov (starosta informoval, že pre
obec je prevádzkovanie domova dôchodcov veľmi finančne náročné, informoval, že p.
Hrušecký a p. Tančin majú záujem z bývalej Masarykovej školy vybudovať denný stacionár)
-Informoval, že na sneme dôchodcov komunikovali ohľadne nedostatku zdravotnej
starostlivosti (aby sa zvýšil počet lekárov a sestier), treba robiť všetko preto, aby obec
nestratila obvodného lekára v obci (starosta informoval, že rýchla zdravotná služba plánuje
v obci stanovisko)
-informoval sa, či obec nebude prideľovať kompostéry – obec preverí možnosti dotácie.
Ing. Knotková – informovala o letáku o odpadoch, ktorý bude doručený do každej
domácnosti. Leták bude obsahovať všetky potrebné údaje o možnosti uloženia jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu

Ing Gronský – informoval, že u prečerpávačky smerom na Moravu a u Horárne sa vyskytla
invázna rastlina- Bolševník obrovský, ktorý ničí ekosystémy. Majiteľ pozemku je povinný
zabrániť jeho šíreniu. Treba porozmýšľať nad jeho likvidáciou, nakoľko pri styku s ním
spôsobuje kožné poranenia.
Počas diskusie odišiel p. poslanec Dušan Ružička.
Vladimír Havel
-informoval sa na chodníky na ulici Bratislavskej (starosta informoval, že do 30.6. by mala
byť spracovaná PD, a následne sa vyhlási súťaž)
-pult na sviečky na cintoríne – či sa bude za sviečky platiť
-či obec nerozmýšľa s novým oplotením v školskom areály od rodinných domov na ulici
Masarykovej (vlastníci záhrad majú vybudované vstupné bránky do školského areálu) –
starosta informoval, že s uvedenou investíciou sa zatiaľ nepočíta.
Ing. Pavol Pavlačka
-Či sa neuvažuje v obci s bankomatom (starosta informoval, že preverí možnosti)
Starosta ukončil diskusiu.
8/ Návrh na uznesenie
Starosta konštatoval, že je prítomných 6 poslancov (odišiel p. Dušan Ružička).
Po zasadnutí návrhovej komisie p. Oto Vanek predložil návrh na uznesenie zo zasadania OZ,
ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 12.
9/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 14.05.2019

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

Overovatelia:

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

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

.........................................................
Ladislav Palkovič

