Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 4/2019
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. augusta 2019
Prítomní: 7 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: Oto Vanek
Ďalší prítomní: Veronika Krušinová, Vladislav Havel
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.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena rozpočtu obce Kopčany
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Starosta nechal o predloženom programe hlasovať. Program bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Jaroslav
Pelikán , Dušan Ružička, Pavol Šafránek, Miroslav Šmida)
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. Dušan Chanečka,
Ladislav Palkovič, Miroslav Šmida . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, Radovan Malík, Ladislav Palkovič, Jaroslav
Pelikán , Dušan Ružička, Pavol Šafránek, Miroslav Šmida)
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Dušan Dubecký určil za zapisovateľku zápisnice: Ing. Ivanu Knotkovú. Za overovateľov
zápisnice určil: p. Mgr. Dušana Chanečku a Ladislava Palkoviča.

4/ Zmena rozpočtu obce Kopčany

Ing. Dušan Dubecký – starosta obce oboznámil prítomných so zmenami rozpočtu obce
Kopčany. RO č. 1 - položka bežné príjmy sa týka transferu zo ŠR – VPP, transfer na RP, na
požiarnikov, transfer zo ŠR – voľby prezidenta SR 2019, voľby do EP 2019, na stravu
predškolákov, transfer zo ŠR škola, príjmy z dobropisov, stravné, pokuty za porušovanie
predpisov, daň z nehnuteľností, z bytov, z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Položka bežné výdaje - mzdy matrika, materiál hasiči, spoločný stavebný úrad, materiál MŠ,
potraviny pre predškolákov, voľby mzdy + odvody + materiál, hlásenie obyvateľstva,
stavebný úrad, register adries, VP – mzdy + odvody, materiál ŽP, špeciálna služba – Žrebčín,
ochrana ŽP, dane, BT na nemocenské dávky VPP, údržba OcÚ, údržba prevádz. prístrojov,
špeciálna služby MŠ, vodné stočné MŠ, interiérové vybavenie MŠ, všeobecné služby MŠ.
Ing. Dušan Dubecký konštatuje, že je prítomných 8 poslancov (prišiel Ing. P. Pavlačka)
Zmeny rozpočtu sa týkajú aj PD chodníky, výstavby chodníkov na ul. Bratislavskej, údržby
Klubu dôchodcov (toalety), úpravy miestnosti v Žrebčíne ( 3D), MŠ žalúzie, zimná údržba,
kamery, oprava MK- výtlky, PD hasiči, PD Jazdiareň Borga, PD IBV Žrebčín – v tomto roku
vykonať odkúpenie pozemkov, znalecký posudok, po právoplatnosti územného rozhodnutia
sa pôjde do úveru, ZŠ projekty. Zmeny rozpočtu tvoria prílohu č. 3
Ing. Ivan Gronský – kontrolór obce dal stanovisko k prijatiu úveru. Stanovisko tvorí prílohu č.
4.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 4, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.

5/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany
Ing. Dušan Dubecký oboznámil prítomných so zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kopčany, ktoré určujú podmienky hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Kopčany.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 5, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu. Materiál tvorí prílohu č. 5

6/ Rôzne
1. Ing. Dušan Dubecký informoval o :

Informačnom systéme archeoparku, že je potrebné v septembri 2019 spracovať PD;
cesty by mali byť hotové do 15.09.2019.
Na jazdiareň pôjde žiadosť na predsedu vlády.
Pripraviť projekt na odvodnenie Žrebčína.

Od dodávateľov lávky máme možnosť dostať betóny na pätky pre jazdiareň + dajú
drvu na vybudovanie jednej vrstvy cesty v parku na Štef. Námestí.
Celkové dokončenie projektu Lávka cez rieku Moravu by malo byť v decembri 2019.
Uvedením Lávky do užívania sa uvažuje s vybudovaním požičovne bicyklov
v Žrebčíne.
Ešte v tomto roku bude v Žrebčíne umiestnený automat na občerstvenie, bude pridaná
ešte jedna pracovná sila na kultúrne pamiatky v obci.
Pripravuje sa delimitácia pozemkov pod kačenárňou a horárňou.
V septembri je ešte možnosť požiadať Olympijský výbor o dotáciu na vybudovanie
toaliet na ihrisku.

2. Petícia – STOP rýchlostným pretekom cestných motoriek v obci Kopčany

Ing. Dušan Dubecký oboznámil prítomných s obsahom petície zo dňa 31.07.2019, kde
petičný výbor žiada obecné zastupiteľstvo o vydanie nesúhlasného stanoviska
k zámeru organizovania rýchlostných pretekov cestných motoriek v obci Kopčany od
roku 2020. Žiadajú o rešpektovanie názoru signátorov petície, ktorí nesúhlasia
s týmito pretekmi a majú za to že organizovanie pretekov by:
- Obmedzovalo vlastníkov nehnuteľnosti pri pretekárskej trati k využívaniu svojho
majetku v plnom rozsahu. Majiteľom pozemkov je počas pretekov zabránený
príjazd vozidiel k svojmu pozemku čím je porušený článok slovenskej ústavy 20
odsek 4. „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba
v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú
náhradu“. Tieto preteky nemožno považovať na verejný záujem nakoľko v obci sa
nekonalo riadne referendum o konaní pretekov. Primeraná náhrada za
obmedzovanie vlastníckeho práva nebola dotknutým vlastníkom ponúknutá.
- Preteky počas dvoch dní znemožňujú občanom bývajúcich pri trati k privolaniu
rýchlej zdravotnej služby
- Preteky počas dvoch dní bránia ostatným účastníkom cestnej premávky k prejazdu
cez obec čo nie je vo verejnom záujme
- Preteky majú negatívny dopad na množstvo škodlivých emisií v ovzduší
s dosahom na širšie okolie
- Preteky majú negatívny dopad na dopravné zaťaženie cestných komunikácií a ich
stav spojený so zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrácií
- Preteky ohrozujú na zdraví a živote aj samotných pretekárov čo dokazuje smrteľná
nehoda pretekára Karla Navrátila v roku 1981 a tiež aj tohtoročný úraz pretekára
Jána Fišara a mnohé ďalšie.
Petícia tvorí prílohu č. 6
Po prehodnotení jednotlivých odôvodnení v petícii OZ navrhuje naďalej organizovať „
Rýchlostné preteky cestných motoriek v obci Kopčany“ z dôvodu plnenia jedného zo
základných výkonov samosprávy a to utvárať podmienky na zabezpečenie športu,
podľa §4 ods. 3, pism. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.

3. Žiadosť COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo – žiadajú o súhlas na umiestnenie

informačnej tabule na oplotení na pozemku p. č. 1594/2 k. ú. Kopčany. Informačná
tabuľa o rozmere 2x1,5 m bude osadená na náklady žiadateľa.
Žiadosť tvorí prílohu č. 7

7/ Diskusia

Vladislav Havel
- informoval sa či sa plánuje oprava, resp. pokračovanie ostatnej fasády na
žrebčíne. Starosta informoval, že najprv sa musia vymeniť okná a dvere, projekčne
je žrebčín celkovo spracovaný, bude sa postupne žiadať o dotáciu, treba čakať na
výzvy.
- Železničný prejazd – či sa nedalo vybaviť pre „kopčaňákov“ prejazd cez
Bažantnicu. Starosta informoval, že polícia na uvedenom úseku kontrolovala, ale
pokuty nedávala
- Či by sa nezrealizovala výsadba zelene u cintorína – medzi breze vysadiť tuje
- Či sa neuvažuje s otočením futbalového ihriska – na tribúnu svieti slnko,
prekopávanie lôpt na ulicu Športovú. Starosta informoval, že sa zatiaľ s využitím
plôch iným smerom neuvažuje.
Ing. Pavol Pavlačka – či sa neuvažuje s rekonštrukciou kuchyne v Klube dôchodcov. Starosta
informoval, že v I. etape sa prerobia toalety a v II. etape by sa zrekonštruovala kuchyňa so
zadnou časťou. Pavol Šafránek ponúkol, že by bola možnosť nábytku z IKEY.
Ing. Dušan Dubecký ukončil diskusiu.
8/ Návrh na uznesenie

Po zasadnutí návrhovej komisie p. Mgr. Dušan Chanečka predložil návrh na uznesenie zo
zasadania OZ, ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č.8.
9/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 21.08.2019

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

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

Overovatelia:

..........................................................
Mgr. Dušan Chanečka

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

