Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 1/2020
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2020
Prítomní: 7 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: Radovan Malík, Jaroslav Pelikán
Ďalší prítomní: Vladislav Havel, Vladimír Čársky
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.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena rozpočtu obce Kopčany na rok 2020
VZN č. 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)
6. VZN č. 2/2020 o udržiavaní čistoty na území obce Kopčany
7. VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Starosta navrhol zmenu programu : bod č. 4 Zmena rozpočtu obce Kopčany na rok 2020
nebude bodom programu OZ a nechal o upravenom programe hlasovať. Program bol
jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol Pavlačka, Dušan
Ružička, Pavol Šafránek, Miroslav Šmida, Oto Vanek)
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. Dušan Chanečka,
Ladislav Palkovič, Ing. Pavol Pavlačka . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.

Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Ing. Pavol Pavlačka, 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: Ladislava Palkoviča a Ing. Pavla Pavlačku.
4/ VZN č. 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste (zebezpečenie verejného poriadku)
Ing. Knotková predniesla VZN č. 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zebezpečenie verejného poriadku)
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie od 31.01.2020, boli
doručené pripomienky od Ing. I. Gronského a O. Vaňka, ktorým bolo vo väčšej miere
vyhovené. VZN č. 1/2020 tvorí prílohu č. 3
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 4, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.

5/ VZN č. 2/2020 o udržiavaní čistoty na území obce Kopčany

Ing. Knotková predniesla VZN č. 2/2020 o udržiavaní čistoty na území obce Kopčany.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie od 31.01.2020, boli
doručené pripomienky od O. Vaňka, ktorým bolo vo väčšej miere vyhovené. VZN č. 2/2020
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. 3/2020 o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany
Ing. Knotková predniesla VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene na území obce Kopčany.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie od 31.01.2020, boli
doručené pripomienky od O. Vaňka, ktorým bolo vo väčšej miere vyhovené. VZN č. 3/2020
tvorí prílohu č. 5.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 6, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
7/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2019
Ing. Ivan Gronský predniesol správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok
2019, ktorá tvorí prílohu č. 6.

8/ Rôzne

a)

Ing Dubecký predniesol Zásady rozpočtového hospodárenia. Zásady upravujú pravidlá
rozpočtového procesu, postup pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu obce, postup pri
vykonávaní zmien rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami a pravidlá zostavovania
a schvaľovania záverečného účtu obce, určujú pravidlá hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami obce a osobitosti rozpočtového hospodárenia obce. Vo veciach
neupravených týmito zásadami sa rozpočtový proces obce Kopčany riadi zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálne platnom znení
a ústavným zákonom č. 493/2001 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ako i ostatnými
relevantnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
Zásady rozpočtového hospodárenia tvoria prílohu č. 7

b)

Ing. Dubecký oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č. 3 k 31.12.2019, ktoré
tvorí prílohu č. 8

c)

Ing. Grónsky predložil stanovisko k čerpaniu a plneniu rozpočtu obce Kopčany za rok
2019, ktoré tvorí prílohu č. 9.

d)

Ing. Dubecký informoval:
- obec ide vyhlasovať prostredníctvom EKS verejnú súťaž na vývoz tuhého
komunálneho odpadu v obci.
- na vybudovanej cyklotrase nám jazdia automobily, motorky, situáciu je potrebné
riešiť v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Holíči.
- pred Kačím kanálom bolo vybudované provizórne parkovisko pre návštevníkov
archeoparku, plánujú sa osadiť 3 mechanické zasúvacie stĺpy na zabránenie vjazdu
motorových vozidiel.
- značenie archeoparku na slovenskej strane je v štádiu riešenia, nakoľko projekt Lávky
s vybudovanými cyklotrasami neobsahoval značenie pre turistov.
- je podaný projekt na získanie financií na obnovu „Kačenárne“.
Obec plánuje požiadať SPF o delimitáciu pozemkov: jedná sa o pozemok pred Kačím
kanálom (najprv musíme požiadať o územné rozhodnutie na vybudovanie parkoviska,
aby sme mohli pozemok vysporiadať), ďalej sa jedná o pozemky u Žrebčína, pozemky
ul. Moravská, cesta smerom k Morave a cesta do archeoparku.
- vybudovanie novej prístupovej cesty do družstva. Musí sa najprv vyhotoviť výškopis
a polohopis. Plánuje sa v danom úseku vybudovať aj chodník, otázkou je, či to tam
priestorovo vojde
- o prispievaní niektorých obcí na Kopčiansky útulok
- odstúpenie od kúpy domu na ulici Hurbanovej
- dňa23.05.2020 sa uskutoční Kopčianska podkova, súčasťou akcie bude slávnostné
otvorenie jazdiarne a návštevníckeho centra v Žrebčíne.

e)

Ing. Knotková podala správu z komisie výstavby, energetiky, dopravy a ŽP, ktorá sa
konala dňa 11.02.2020. Predmetom rokovania bolo:

- ulica Masarykova –doplniť chýbajúce DZ a vymeniť zastaralé DZ,
- križovatka Bratislavská – Kollárova (u p. Blumla) – vypracuje sa jednoduchá PD na
zjednosmernenie miestnej komunikácie – nebezpečný výjazd na cestu I. triedy
- križovatka Štefánikovo námestie – Masarykova (u p. Hatalu) – vypracuje sa jednoduchá
PD na vodorovné dopravné značenie
- preverí sa možnosť posunutia tabule obec Kopčany v smere na Kúty až za križovatku –
odbočku na Žrebčín
- ZŠ Kopčany – pouvažovať o osadení DZ – „Pozor deti“
- zmapovať chýbajúce tabule názvov ulíc
Zápis z komisie tvorí prílohu č. 10. Pripomienka k DZ – p. Chanečka navrhuje
pouvažovať nad osadením dopravného zrkadla na križovatke ul. Priečna – Hurbanova.

9/ Diskusia

a) p. Vladimír Čársky
- pouvažovať nad vybudovaním priechodu pre chodcov na ul. Bratislavskej
u autobusovej zastávky u Kaplnky
- osadiť autobusovú zastávku u Kaplnky
- chodníky ul. Priečna a Bratislavská k Žrebčínu
- ako sa bude riešiť parkovanie v obci na chodníkoch.
Ing. Dubecký reagoval na otázky p. Čárskeho : s osadením zastávky u Kaplnky na ul.
Bratislavskej je to komplikovanejšie, nakoľko pozemky sú v súkromnom vlastníctve
fyzických osôb. V minulosti bola zastávka osadená aj u hospody „U Vlada“, ale
musela byť odstránená z dôvodu nevhodného využívania (využívali ju na prespávanie,
popíjanie alkoholu, ..). Chodníky sa budú v obci realizovať postupne, časové rozpätie
do 4 rokov. Tento rok na jar sa začína budovať I. etapa na ulici Bratislavskej od p.
Hartmanovej po uličku do družstva, v projektovej príprave je II. etapa od družstva po
odbočku na ulicu Športovú a následne sa bude postupovať až na koniec ulice
Bratislavskej a Priečnej. Čo sa týka priechodu pre chodcov na ulici Bratislavskej –
musí byť spracovaný projekt, nakoľko sa jedná o cestu I., pozemky sú vo vlastníctve
fyzických osôb – musia sa uzatvoriť nájomné zmluvy, vybudovanie osvetlenia
priechodu pre chodcov. Cely proces je časovo aj náročne zdĺhavý.
Parkovanie vozidiel na chodníkoch je dlhodobejší problém. Automobilov stále
pribúda, občania si budujú aj vlastné spevnené plochy pred domom, aby sa
odbremenili miestne komunikácie .
Po diskusii zo zasadnutia odišiel p. Dušan Ružička.

10/ Návrh na uznesenie

Po zasadnutí návrhovej komisie p. Ladislav Palkovič predložil návrh na uznesenie zo
zasadania OZ, ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č. 11.
11/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 19.02.2020

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

Overovatelia:

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

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

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

