Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 3/2019
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 2019
Prítomní: 7 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: Ing. Pavol Pavlačka, Pavol Šafránek
Ďalší prítomní: Mgr. Ivona Bolebruchová, 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.
Konštatoval, že je prítomných 7 poslancov, prišiel p. Dušan Ružička.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadania
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
Záverečný účet obce Kopčany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany za II. polrok 2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a
verejných priestranstiev na území obce Kopčany
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre
určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o
výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni
12. Štatút obce Kopčany
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. 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, Miroslav Šmida, Oto Vanek )
2/ Voľba návrhovej komisie
Ing. Dušan Dubecký navrhol do návrhovej komisie poslancov: Jaroslav Pelikán, Radovan
Malík, Dušan Ružička . 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, 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. Jaroslava Pelikána a Radovana Malíka
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kopčany k návrhu záverečného účtu za rok

2018
Ing. Ivan Grónsky – kontrolór obce Kopčany oboznámil prítomných so stanoviskom k návrhu
záverečného účtu za rok 2018, konštatuje, že:
- návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona
- návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kopčany najmenej 15
dní pred schvaľovacím procesom,
preto odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie
bez výhrad. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 4, do rozpravy sa
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018 tvorí prílohu č. 3.

5/ Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
Ing. Dušan Dubecký vyzval Ing. Barboru Búlikovú – ekonómku, aby predložila Správu
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril
rozpravu k bodu 5, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu. Uvedená
správa tvorí prílohu č. 4.

6/ Záverečný účet obce Kopčany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Ing. Dušan Dubecký vyzval Ing. Barboru Búlikovú – ekonómku, aby predložila Záverečný

účet obce Kopčany, ktorý tvorí prílohu č. 5. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril
rozpravu k bodu 6, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.

7/ Plán kontrol, ktoré vykoná hlavný kontrolór obce Kopčany za II. polrok 2019

Ing. Ivan Grónsky oboznámil prítomných s plánom kontrol, ktoré bude uskutočňovať v II.
polroku 2019. Plán kontrol tvorí prílohu č. 6. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril
rozpravu k bodu 7, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
8/ Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 4/2019 pravidlá pre určovanie názvov ulíc,

námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany
VZN - Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce
Kopčany predniesol Ing. Dubecký – starosta obce. Účelom tohto nariadenia je určiť jednotné
pravidlá, podľa ktorých sa bude postupovať pri označovaní ulíc, námestí, parkov a iných
verejných priestranstiev na území obce. VZN obsahuje postup pri určovaní názvov nových
ulíc, zmeny názvov ulíc, vedenie evidencie ulíc. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Kopčany od 03.06.2019 na pripomienkovanie.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 8, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu. VZN tvorí prílohu č. 7
9/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre
určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany
VZN, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území
obce Kopčany predniesol Ing. Dušan Dubecký. VZN obsahuje aké produkty možno predávať,
, podmienky za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, údaje
o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, pravidlá pre používanie prenosných
predajných zariadení, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Kopčany od 03.06.2019 na pripomienkovanie. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce,
otvoril rozpravu k bodu 9, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.
VZN tvorí prílohu č. 8
10/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja

v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany
VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci
Kopčany predniesol Ing. Dubecký. VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v prevádzkach, okrem prevádzkového času trhových miest. Návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli obce Kopčany od 03.06.2019 na pripomienkovanie. Ing. Dušan
Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 10, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta
obce ukončil rozpravu. VZN tvorí prílohu č. 9.

11/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o
výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni predniesol Ing. Dubecký. Úprava VZN sa robila
na základe nových finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov , ktoré vydalo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
s účinnosťou od. 1. septembra 2019. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Kopčany od 07.06.2019 na pripomienkovanie. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril
rozpravu k bodu 11, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu VZN
tvorí prílohu č. 10.
12/ Štatút obce Kopčany
Štatút obce Kopčany predniesol Ing. Dubecký. Upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. – symboly obce, orgány samosprávy, základné úlohy
komisií, zapojenie obyvateľov do samosprávy, zverejňovanie, organizácia a riadenie
samosprávy, vonkajšie vzťahy, dobrovoľný hasičský zbor obce, obecná kronika, obecné
ocenenia, cena obce Kopčany. Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu
12, do rozpravy sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu Štatút tvorí prílohu č. 11
13/ Rôzne
a/ Ing. Dubecký informoval, že dňa 25.6.2019 sa uskutočnil kontrolný deň na stavbu Lávka
cez rieku Moravu, dňa 1. augusta 2019 by sa mal stavať most cez rieku Moravu. Časť
pôvodnej cesty pred kačenárňou medzi barokovou cestou a veľkomoravskou cestou by sa
mala vyfrézovať (cca 240 m), cesta medzi stromami (pagaštanmi) bude aj pre automobily,
veľkomoravská cesta bude vybudovaná z kamienkov – cyklotrasa.
b/ Ing. Dubecký informoval, že na obec bola predložená štúdia zástavby „Rezort bývania
ELYSIUM-Kopčany“ od spoločnosti BARTER, spol. s.r.o., Sasinkova 11, Gbely v lokalite
vedľa autoservisu Kalianko, na pozemku p. č. 1600/20, k. ú. Kopčany. Rezort tvorí
uzatvorenú lokalitu, zahŕňa 4 rodinné domy. Plánovanou zástavbou by sa musel zmeniť
územný plán obce Kopčany, nakoľko sa jedná o plochy verejnej zelene. S navrhovanou
štúdiou poslanci neboli stotožnení. Štúdia zástavby tvorí prílohu č. 12.
c/ Ing. Dubecký informoval, že Slovenský rybársky zväz- MO Holíč požiadal o uzatvorenie
nájomnej zmluvy z dôvodu usporiadania pozemkov na výkon rybárskeho práva. Jedná sa o
časť pozemku o výmere 13099 m² z registra E-KN parc. č. 2468, o celkovej výmere 18519 m²
evidovaného na LV č. 2885 v k. ú. Kopčany , na dobu určitú a to na 5 rokov .

Predmetný pozemok využívajú pre výkon rybárskeho práva už dlhodobo a to od samotného
vzniku tohto rybárskeho revíru. Pozemok sa nachádza pod vodnou plochou a pribrežnými
pozemkami rybárskeho revíru č. 2-3020-1-1 Štrkovisko Boričky II.
Cena prenájmu bola stanovená 40 Eur/rok/1 ha, pri výmere 13099 m² to predstavuje sumu
52,40 Eur/rok.
Zámer prenajať tento pozemok bol zverejnený a schválený na OZ dňa 14.05.2019.
d/ Ing. Dubecký informoval o projekte „Rozprávkovo“ v lokalite u Žrebčína – investor
komunikuje s Krajským pamiatkovým úradom, cca o 3 týždne by mala byť prepracovaná
štúdia v zmysle požiadaviek pamiatkového úradu.
e/ Ing. Knotková v krátkosti informovala o spracovaní dokumentu Programu odpadového
hospodárstva na roky 2016 – 2020. Dokument bol predložený na posúdenie Okresnému úradu
Skalica, odboru starostlivosti o životné prostredie, a konštatuje, že je v súlade s ustanoveniami
zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou POH Trnavského kraja na roky 2016 –
2020.
f/ Ing. Dubecký informoval o návrhu založenia nového občianskeho združenia „Kopčianska
lipka“ pod vedením Mgr. Ivony Bolebruchovej. Momentálne sa čaká na platnú registráciu na
Ministerstve vnútra SR.
g/ Ing. Dubecký informoval o plánovanom parkovisku pred archeoparkom – za Kačím
kanálom, použije sa kamenná drť. Taktiež informoval o plánovanom navigačnom systéme
kultúrnych pamiatok- cez mobilnú aplikáciu bude možné získať podrobné informácie.
30. septembra 2019 by sa mala byť výzva na horáreň.
14/ Diskusia
Mgr. I. Bolebruchová – navrhuje, či by sa nedala vyhotoviť „Bankovka nulovej hodnoty“
v súvislosti s Kostolom sv. Margity Antiochijskej a lipky, ktorá pri nej rastie a s Lávkou cez
rieku Moravu. Bankovky vydáva Banská Bystrica a viaže sa k nejakej významnej udalosti,
propagácie obce a k zvýšeniu turistického ruchu. Jedná sa o zberateľský suvenír, ktorý by sa
predával.
Ing. Dubecký reagoval, že bankovku môže dať vyhotoviť len obec , nie občianske združenie.
V tejto súvislosti by sa počkalo až na budúci rok, nakoľko Kostol sv. Margity Antiochijskej sa
bude rekonštruovať, takže by sa to riešilo až potom.
Ing. Dubecký spomenul, že v okolí Kostola sv. Margity Antiochijskej sa pohybujú vykrádači,
pri pohybe pochybnej osoby treba volať políciu.
D. Ružička – spomenul, že občania sa dopytujú ako to je s venovaním predmetov do múzea
v Žrebčíne, či sa to nejako eviduje.
Ing. Dubecký reagoval, že múzeá sú preplnené, bude potrebné do budúcnosti časť objektu
v Žrebčíne vyčistiť, aby sa predmety do múzea mohli odobrať. Predmety sa evidujú do
evidencie majetku, cez darovaciu zmluvu.
O. Vanek- spomenul, že do schránky občania dostali informačný leták a odpadoch.
Informoval sa, ako je to so zberaním plastov na zbernom mieste. Ing. Knotková reagovala, že
je problém s odoberaním tvrdých plastov, je málo spracovateľov tohto odpadu. Bude zvolané
rokovanie s firmou VPP servis Holíč.

Mgr. I. Bolebruchová – či sa neuvažuje s kamerovým systémom u Kostolíka sv. Margity
Antiochijskej.
V. Havel – informoval, že vjazd na Zberné miesto na ulici Bratislavskej je v zlom stave, treba
to poriešiť. Na spomenuté VZN o trhovom poriadku sa informoval, ako je to s poplatkom za
kolotoče. Ing. Dubecký reagoval, že kolotoče nepatria do trhov, ale vyberá sa daň za užívanie
verejného priestranstva v prípade že sú umiestnené na obecnom pozemku.
Ing. Dubecký spomenul poplatky v obci, že sa pripraví sumár všetkých poplatkov a vykoná sa
úprava týchto poplatkov
Ing. Dubecký – informoval, že k 31.8.2019 by sa vyhlásila súťaž na rekonštrukciu chodníkov
na ul. Bratislavskej, bude sa musieť presunúť autobusová zastávka u Ružičku, k novostavbám
rodinných domov musí byť vybudovaný chodník.
Ing. Dubecký – informoval o monitoringu komárov v obci, ktorý vykoná doc. RNDr. Nasir A.
Jalili, CSc.
15/ Návrh na uznesenie
Po zasadnutí návrhovej komisie p. Radovan Malík predložil návrh na uznesenie zo zasadania
OZ, ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č.13.
16/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 26.06.2019

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

Overovatelia:

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

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

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

