Obecný úrad v Kopčanoch
Č. 2/2020
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.05.2020
Prítomní: 7 poslancov ( prezenčná listina), príloha č. 1
Ospravedlnený: Radovan Malík, Ladislav Palkovič
Ďalší prítomní: 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 na rok 2020
VZN č. 4/2020 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v obci 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, 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: Miroslav Šmida, Jaroslav
Pelikán, Pavol Šafránek . O predloženom návrhu nechal hlasovať.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Hlasovanie: za: 7 ( Mgr. Dušan Chanečka, 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: Miroslav Šmida, Pavol Šafránek
4/2020 Zmena rozpočtu obce Kopčany
Ing. Dubecký predniesol zmeny rozpočtu v zmysle spracovaného materiálu .
Položka bežné príjmy sa týka transferu na VPP, na RP, na stravu predškolákov, strava pre ZŠ,
na voľby, dotádia PZ, podielové dane. Položka kapitálové príjmy – transfer na PZ . Položka
FOP tvorí zostatok z predchádzajúceho roka.
Položka bežné výdaje sa týka transferu na VPP, na stravu predškolákov, na voľby, pracovné
odevy MŠ, prevádzkové stroje MŠ, všeobecný materiál a údržba budov, priestorov (TJ),
všeobecný materiál Žrebčín, všeobecné služby Žrebčín, vratky, interiérové vybavenie,
nájomné za prenájom budov, priestorov, špeciálne služby, PZ.
Položka kapitálové výdaje tvorí rekonštrukcia Žrebčína, rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice,
rekonštrukcia cintorína, oprava chodníkov, garáž OcÚ.
Materiál tvorí prílohu č. 3.
5/ VZN č. 4/2020 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v obci Kopčany

Ing. Knotková predniesla VZN č. 4/2020 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a
času prevádzky služieb v obci Kopčany upravené v zmysle protestu prokurátora č. Pd
34/20/2206-3 zo dňa 13. Marca 2020. Protestu bolo vyhovené a bolo spracované nové VZN.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie od 24.04.2020, neboli
doručené žiadne pripomienky. Protest prokurátora a VZN č. 4/2020 tvorí prílohu č. 4.
Ing. Dušan Dubecký – starosta obce, otvoril rozpravu k bodu 4, do rozpravy sa nikto
neprihlásil, starosta obce ukončil rozpravu.

6/ Rôzne

Ing. Dubecký informoval o
• Vyhlásenej výzve pre organizácie – zavlažovanie futbalového ihriska
• Schválenej žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu Kačenárne. Súčasťou projektu je aj
vybudovanie septiku, požiarnej nádrže a spevnených plôch na pozemkoch, ktoré sú vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Kopčany. Z uvedeného dôvodu je potrebné bolo
potrebné spracovať dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 18.12.2009 o dlhodobom
užívaní pozemku. Predmetom dodatku bolo, že na časti pozemku KN-E 3525 (KN-C
3526/1) sa uskutoční realizácia projektu „Obnova a využitie barokového objektu
Kačenáreň v Kopčanoch“ (realizácia prefabrikovanej žumpy, požiarnej nádrže,
oplotenia a spevnených plôch ). Dodatok nájomnej zmluvy tvorí prílohu č. 5.

• O žiadostiach, ktoré boli odoslané na SPF Bratislava. Prvá žiadosť sa týka predaja
pozemkov pod plánovanou IBV u Žrebčína a druhá žiadosť o delimitácii časti
pozemkov pod plánovanou komunikáciou v IBV u Žrebčína. V zmysle doručených
výziev od SPF Bratislava musia byť žiadosti doložené prijatím uznesení na odkup
pozemkov a bezodplatný prevod pozemkov v lokalite IBV u Žrebčína.
• Ukončení varenia obedov pre dôchodcov od 1.6.2020 z Reštaurácie Luna Kopčany na
základe písomného oznámenia konateľa p. Bitalu. Na základe tohto oznámenia bolo
spustené rokovanie s podnikateľmi na zabezpečenie nového dodávateľa varenia
obedov pre dôchodcov. Budúci týždeň zasadne komisia pre sociálne veci, školstvo,
kultúru a šport, aby sa uvedená situácia poriešila.
• Výzve na vodozádržné opatrenia v urbanistickej krajine. Jednalo by sa o odvodnenie –
vybudovanie jazera u Žrebčína. Nakoľko niektoré pozemky vedľa Žrebčína sú vo
vlastníctve SR, bude požiadané o prevod týchto pozemkov, aby sa mohol projekt
realizovať.

7/ Diskusia

-

-

p. Chanečka informoval o nebezpečnej križovatke na ulici Priečna - Hurbanova, či
by nebolo vhodné osadiť dopravné zrkadlo z dôvodu bezpečnosti. Taktiež
informoval o križovatke Slnečná – Masarykova, kde je neprehľadný výjazd na
ulicu Masarykova, nakoľko na ul. sú zaparkované autá.
P. Šafránek informoval o čiernych skládkach v našom katastri, treba uvedenú
situáciu riešiť.

8/ Návrh na uznesenie

Po zasadnutí návrhovej komisie p. Pavol Šafránek predložil návrh na uznesenie zo zasadania
OZ, ktoré poslanci schválili. Uznesenie tvorí prílohou č.6.
11/ Záver
Starosta obce Ing. Dušan Dubecký poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V Kopčanoch, 13.05.2020

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

Overovatelia:

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

..........................................................
Miroslav Šmida

.........................................................
Pavol Šafránek

