Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 5/2021
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.12.2021
Prítomní: 6 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ďalší prítomní: JUDR. Oliver Fescu- Okresná prokuratúra Skalica, 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.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2021
Programový rozpočet obce Kopčany na roky 2022-2024
VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany
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
2022
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Starosta obce navrhol zmenu programu :
- bod č. 6 - VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Kopčany č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany a
- bod č. 7 - Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany, na obdobie
január – jún 2022
presunúť na začiatok programu (ako bod 4 a 5).
Upravený program :
1. Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany
č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kopčany
5. Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany, na obdobie január – jún
2022
6. Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2021
7. Programový rozpočet obce Kopčany na roky 2022-2024
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Starosta nechal o upravenom programe hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 6 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol Pavlačka,
Jaroslav Pelikán , Miroslav Šmida, Oto Vanek).
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: p. Ing. Pavla Pavlačku, p.
Ladislava Palkoviča a p. Otu Vanka . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 6 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol Pavlačka,
Jaroslav Pelikán , 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/ VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany

č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kopčany
Starosta obce vyzval Ing. Knotkovú: Obce Kopčany bola dňa 21.07.2021 vyzvaná Okresnou
prokuratúrou Skalica na predloženie listinných materiálov na zhodnotenia stavu zákonnosti
v postupe obcí a miest pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. Z vykonanej previerky bol zistení skutkový stav: v čl. 16, ods. 6, písm. e)
v štvrtej časti je uvedené ustanovenie v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších

predpisov. Na základe uvedeného prokurátor Okresnej prokuratúry Skalica podal obecnému
zastupiteľstvu obce Kopčany „protest prokurátora“, kde navrhol napadnuté všeobecne
záväzné nariadenie obce Kopčany v časti uvedeného nezákonného ustanovenia zrušiť
a nahradiť ho novým ustanovením, ktoré bude v súlade so zákonom.
Obec Kopčany dňa 10.11.2021 zverejnila na úradnej tabuli obce Kopčany Návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Kopčany č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kopčany č. 9/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany. V návrhu bola
uvedená sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za reštauračné služby poskytované
pred prevádzkou (cukrárne, pohostinstvá a pod.) vo výške 1,0 €/m² za každý aj začatý deň
osobitne užívaného verejného priestranstva. Na pracovnej porade poslancov obecného
zastupiteľstva dňa 01.12.2021 bola navrhnutá sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
vo výške 0,10 €/m² za každý aj začatý deň osobitne užívaného verejného priestranstva.
Protest prokurátora č. Pd 90/21/2206-3 a VZN č. 2/2021tvorí prílohu č. 3.
5/ Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany, na obdobie január – jún

2022
Starosta obce vyzval Ing. Ivana Grónskeho: Predmetom kontroly v prvom polroku 2022 bude
kontrola zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, Kultúrno-osvetového
centra Kopčany, priebežná kontrola plnenia rozpočtu, kontrola plnenia rozpočtu za rok 2021,
kontrola plnenia uznesení, kontrolná činnosť, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za
rok 2021, kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov a súvisiacich predpisov. Plán kontrol na I. polrok 2022 tvorí prílohu č. 4.
6/ Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2021
Starosta obce predložil zmenu rozpočtu obce Kopčany.
Položka bežné príjmy sa týka: daň z pozemkov, transfer na RP, z prenajatých budov,
priestorov a objektov, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje.
Položka finančná operácia prevod sa týka – prevodu prostriedkov z rezervného fondu.
Položka bežné výdaje sa týka: úrazové poistenie kontrolór, postenie do RZ kontrolór,
nemocenské poistenie kontrolór, školenie kontrolór, všeobecný materiál hasiči, údržba
budova priestorov hasiči, všeobecný materiál KO, všeobecné služby KO, špeciálne službycintorín, komunikácie, MŠ, údržba prevádzkových strojov a prístrojov, údržba budov TJ,
údržba VO, splácanie úrokov bankám, všeobecné služby Jedáleň MŠ, dotácia TJ, poplatky
a odvody, dotácia ŽP a stavebný úrad pre MK, dotácia MŠ, oplotenie ZŠ.
Položka kapitálové výdavky sa týka: nákup pozemkov, Kačenáreň.
Materiál tvorí prílohu č. 5.
7/ Programový rozpočet obce Kopčany na roky 2022-2024
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na roky 2022-2024, ktorý tvorí prílohu č. 6
V tabuľke sú uvedené skutočné plnenia rozpočtu v roku 2019, 2020, schválený rozpočet na
rok 2021, očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2021 a návrh rozpočtu na rok 2022,
2023 a 2024. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kopčany.

8/ Rôzne
a) Žiadosť Petra Grúbera a manželky Andrey, Moravská 749/24, Kopčany o odkúpenie
pozemku reg. C-KN p. č. 16/5, záhrada vo výmere 272 m² a pozemku reg. C-KN p. č.
16/4, záhrada vo výmere 203 m², evidované na LV č. 1464. Predmetné pozemky
žiadateľ dlhodobo užíva, riadne sa o ne stará, sú oplotené a chcú zosúladiť užívateľský
vzťah s právnym stavom. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli. Žiadosť tvorí
prílohu č. 7.
b) Starosta obce oboznámil so Správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky a Správou k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych
predpisov k 31.12.2020. Materiál tvorí prílohu č. 8
c) Ing. Dubecký predložil správu Základnej školy Kopčany o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. Materiál tvorí
prílohu č. 9.
d) Ing. Dušan Dubecký predložil odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany
k návrhu rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými
predpismi . V rámci súčasného stupňa poznania predpokladov na obdobie, na ktoré je
rozpočet navrhnutý, pokrýva základné potreby a reálne možnosti obce ako aj zámery
orgánov obce v oblasti obnovy a rozvoja obecného majetku. Stanovisko tvorí prílohu
č. 10.
e) Ing. Dubecký predložil ponuku od Ing. Vladislava Vavra na uplatnenie si predkupného
práva na pozemok reg. C-KN p. č. 2340/128 ako podielového spoluvlastníka
nehnuteľnosti v k. ú. Kopčany. Ponuka zo dňa 20.10.2021 tvorí prílohu č. 11.
9/ Diskusia
p. Vladislav Havel:
- informoval sa na výsadbu zelene pri cintoríne - diskusia ohľadne výsadby zelene bola na OZ
v auguste 2019. Ing. Dubecký informoval, že obec plánuje výmenu vstupných bránok a podľa
financií aj oplotenia na miestnom cintoríne. Po realizácii sa následne môže uvažovať
s výsadbou.
- informoval sa na vodorovné dopravné značenie v obci, nakoľko v roku 2019 bolo prijaté
uznesenie č. 56, aby komisia výstavby, energetiky, dopravy a ŽP zmapovala miesta, ktoré sú
z dopravného hľadiska nebezpečné. Informácia z komisie konanej dňa 11.02.2020 bola
prerokovaná na OZ dňa 19.02.2020, termín realizácie je v nedohľadne. Ing. Dubecký
informoval, že na každé dopravné značenie musí byť spracovaný projekt dopravného
značenia. Vodorovné dopravné značenie na križovatke Štefánikovo Námestie a Masarykova
je otázkou, či je nevyhnutné.
- sa informoval na stretnutie so zástupcami MLC Holíč, ktoré malo byť za prítomnosti
poslancov OZ Kopčany. V uzneseniach OZ Kopčany nenašiel žiadne prijaté uznesenie, či OZ
Kopčany s uvedeným zámerom súhlasí alebo nesúhlasí. Chcel by upozorniť, že
s vybudovaním MLC sú okrem znehodnotenia historického územia i zhoršenie ovzdušia
a skomplikovanie cestnej ako i vlakovej dopravy, ktorá bude smerovaná väčšinou na našu
obec. Doporučil by návrhovej komisii predložiť návrh uznesenia k zámeru vybudovania

MLC Holíč ako dotknutej obci, že s predloženým zámerom MLC Holíč obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí. Ing. Dubecký informoval, že žiadne stretnutie sa doposiaľ neuskutočnilo. K zámeru
vybudovania MLC Holíč bolo nakrútených viacero televíznych relácií, kde obec Kopčany
vyjadrila nesúhlas so zámerom vybudovať MLC Holíč. Pamiatkový úrad SR vydal
rozhodnutie, ktorým vyhlasuje ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Kopčany a nehnuteľnej národnej
kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom v Holíči . Taktiež poslanci obecného zastupiteľstva
nesúhlasia so zámerom vybudovať MLC Holíč.
-Chváli vybudovanie infokiosku v našej obci
- informoval, že v roku 2022 bude mať obec Kopčany 630. výročie založenia obce
Ing. Dubecký:
- informoval, že prebieha predčasný archeologický výskum na stavbu VNK, TS, NNK
Kačenárne.

10/ Návrh na uznesenie
Po zasadnutí návrhovej komisie p. Ota Vanek predložil návrh na uznesenia zo zasadania OZ,
ktorý poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 12.
11/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

V Kopčanoch, 08.12.2021

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

Overovatelia:

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

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

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

