Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 1/2021
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.03.2021
Prítomní: 8 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ďalší prítomní: Ivona Hýlková
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.
9.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2020
Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2021
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, Ing. Pavol Pavlačka, Jaroslav
Pelikán , Dušan Ružička, Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek)
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: p. Radovan Malík, Jaroslav
Pelikán, Dušan Ružička . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 8 ( Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ing. Pavol Pavlačka, 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: p. Radovana Malíka, Jaroslava Pelikána.

4/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2020
Ing. Ivan Gronský predniesol správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok
2020, ktorá tvorí prílohu č. 3.
5/ Zmena rozpočtu obce Kopčany za rok 2021

Ing. Dubecký predniesol zmeny rozpočtu č. 1 v zmysle spracovaného materiálu .
Položka bežné príjmy sa týka rodinných prídavkov, strava MŠ, ZŠ, dotácia COVID 19.
Položka bežné výdaje sa týka dotácia štatistika (odmeny+odvody), strava MŠ, prenájom
budov, prenájom e-kase, dotácia register adries, dotácia REGOB.
Položka kapitálové výdavky – koniareň, rekonštrukcia a modernizácia (OcÚ)
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 5, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
Materiál tvorí prílohu č. 4.

6/Rôzne
Ing. Dubecký :
a) Rozpočtové opatrenie č. 1 k 31.12.2020 predložil Ing. Dušan Dubecký, materiál tvorí
prílohu č. 5.
b) v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov obec zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.
Predmetom prenájmu je nebytový priestor na 1. poschodí objektu Kultúrneho domu na
Štefánikovom námestí, číslo súpisné 608, postaveného na pozemku parcela č. 643 k. ú.
Kopčany, zapísaného na Liste vlastníctva č. 1464. Celková výmera prenajímanej plochy je 60
m². Priestory pozostávajú z dvoch miestností a z príslušenstva (predsieň, chodba, kuchyňa,
kúpeľňa a WC). Účel prenájmu – poskytovanie masážnych služieb. Minimálna výška
nájomného za prenajaté priestory je 15,- Eur/m²/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Ponuka musí obsahovať: výšku nájmu na
m2 / rok, identifikačné údaje záujemcu: u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko, IČO, tel. kontakt, e-mail; u právnických osôb: obchodný názov, sídlo,
IČO, tel. kontakt, e-mail. Obec si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Ponuky
záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: na Obecný úrad Kopčany,
Kollárova 318/13, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP-KD - neotvárať“ najneskôr
do 30.04.2021 do 12.00 h.
c) Z dôvodu realizácie stavby „SA_Kopčany, Kačenáreň, VNK, TS,NNK je potrebné
odpredať pozemok Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na výstavbu trafostanice,
ktorá bude slúžiť na rozvádzanie elektriny do Kačenárne (2 odberné miesta), Kostola sv.
Margity Antiochijskej a plánovaného rybníka. Jedná sa o pozemok reg. C-KN p. č. 3526/3

zastavané plochy o výmere 25 m² , ktorý bol odčlenený od pôvodného pozemku reg. C-KN p.
č. 3526/2 zastavané plochy o výmere 1040 m², evidovaný na LV č. 1464 v k. ú. Kopčany,
podľa GP č. 31/2021 zo dňa 23.02.2021, úradne overený pod č. 81/21 zo dňa 03.03.2021.
Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kopčany (príloha č. 6). Kúpna cena je 100,- €.
d) Ing. Grónsky predniesol stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu
rozpočtu obce Kopčany za rok 2020 , ktoré tvorí prílohu č. 7
e) Ing. Dubecký informoval, že bol doručený list od Občianskeho združenia Hrúdy ohľadne
cyklocesty Holíč – Kopčany, list tvorí prílohu č. 8.

7/ Diskusia
p. Vanek sa informoval, že okolo hlavného vchodu do cintorína je neporiadok, bolo by dobré
orezať kríčky u vchodu nakoľko sa tam zdržiava mládež a robia neporiadok.
p. Šafránek – informoval o odpadkových košoch na cyklotrase Holíč-Kopčany, ktoré chcú
osadiť poľovníčky Holíč a či by sa neporiešili aj koše na našej cyklotrase. Starosta
informoval, že to bude riešiť.
p. Ružička informoval, že na ulici Masarykovej, na pozemku vedľa Smolinského je vo
večerných hodinách zvýšený nežiadúci pohyb osôb.
p. Ivona Hýlková predniesla žiadosť občanov bývajúcich na ulici Masarykovej, kde žiadajú
o zhotovenie nového oplotenia od školského areálu v koncovej časti záhrad bývajúcich
občanov. Žiadosť odôvodňujú tým, že oplotenie už neplní svoju funkciu – je spustnuté,
betónové stĺpy sú naklonené a pletivo je vplyvom poveternostných podmienok už deravé,
znehodnotené, čím sa stáva nebezpečné. Individuálny spôsob oplotenia by pôsobil
neesteticky, preto žiadajú o vybudovanie jednotného oplotenia. Žiadosť tvorí prílohu č. 9.
P. Grónsky informoval, že na ulici Hurbanovej sú zaparkované autá u križovatky Priečna Hurbanova v obidvoch smeroch, je sťažená doprava.

8/ Návrh na uznesenie
Po zasadnutí návrhovej komisie p. Radovan Malík predložil návrh na uznesenie zo zasadania
OZ, ktorý poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 10.

9/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

V Kopčanoch, 10.03.2021

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

Overovatelia:

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

..........................................................
Radovan Malík

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

