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10.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.11.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: A. Kabelíková, Ing. J. Macejka 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, ŠR a z rozpočtu 

obce – Ing. Jurčacková 

5. VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou 

jednorazovej sociálnej dávky – návrh 

6. Návrh rozpočtu obce pre rok 2016, 2017, 2018 – predloženie 

7. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.5 

8. Návrh Doplnku č.3 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

9. Žiadosť  firmy CBI s.r.o. o odkúpenie stavebných objektov v k. ú. obce Beckov do 

majetku obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov,  na 

začiatku prítomných 6 poslancov (neskôr prítomný Ing. M. Jambor), konštatoval, že 

zasadnutie je uznášaniaschopné.  

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. M. Ilavského a Ing. J. Martiša. Za 

overovateľov zápisnice navrhol D. Hladkého a P. Žovinca. Starosta dal o návrhu hlasovať, 6 

poslancov za. 

Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia podľa pozvánky. 6 prítomných poslancov 

bolo za. Program zasadnutia  bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení – kontrolu uznesení zo zasadnutí konaných 11.9., 25.9. a 29.10.2015 

previedol Ing. Jaroslav Martiš, zástupca starostu. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie 

kontrolu uznesení zo zasadnutí konaných dňa 11.9., 25.9. a 29.10. 2015 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, ŠR a z rozpočtu obce – 

informáciu podala Ing. Jurčacková. Písomne, priložené k zápisnici. Projekt na verejné 

osvetlenie – nie sú ešte podpísané zmluvy, Ministerstvo hospodárstva vydalo usmernenie 

o vyfinancovaní projektu do konca roka 2015 s tým, že práce budú ukončené do 31.7.2016. 

Ing. Martiš informoval o dokončení multifunkčného ihriska, zatiaľ chýbajú basketbalové 

koše. Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zdravotnom stredisku – museli sa spraviť práce 

naviac – zníženie stropov, rozvody vody, úpravovňa vody, regulácia tepla. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na realizácii projektov 

financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. 
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K bodu 5.: 

VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou 

jednorazovej sociálnej dávky –  písomný návrh dostali poslanci spolu s pozvánkou na 

zasadnutie, priložený k zápisnici. Ľ. Hajdúšek, predseda sociálnej komisie informoval, že 

návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí sociálnej komisie. E. Benko – kto rozhoduje 

o poskytnutí pomoci? Rozhoduje obecné zastupiteľstvo, je potrebné opraviť v návrhu 

v článku 5 bod 4 a v článku 6, bod 5 a 7. Ďalšie pripomienky neboli vznesené. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce 

v prípade náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

sociálnej komisii dopracovať čl. 5 bod 4 a čl. 6 , bod 5 a 7. 

 

K bodu 6.: 

Návrh rozpočtu obce pre rok 2016, 2017, 2018 – písomne, priložené k zápisnici, predložil 

starosta obce, poslanci dostali spolu s pozvánkou. Návrh rozpočtu bol vyvesený na 

informačnej tabuli v obci od 13.11.2015. Prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Pekarovič objasnil 

poslancom požiadavku na zvýšenie financií na originálne kompetencie na rok 2016. Musia 

prijať dve nové sily, učiteľka do predškolskej triedy, výdajňa stravy. Ing. J. Martiš, zdá sa mu, 

že žiadajú málo financií. E. Benko – musíme investovať do školy, nie len na prevádzku ale aj 

na platy učiteliek. Ing. J. Martiš – možno by sa malo uvažovať o zvýšení poplatku za škôlku. 

Nemalé peniaze sa investujú do školy – jedálne, aby do dvoch rokov mohla jedáleň komplet 

fungovať. Ďalšie financie – oplotenie  a detského ihrisko.  Riaditeľ uvažuje o prenájme 

kuchyne súkromnej firme. Starosta obce navrhol riaditeľovi školy, aby predložil svoje návrhy 

písomne. Ing. J. Martiš – ako sa bude prevádzkovať multifunkčné ihrisko? – Potrebný 

prevádzkový poriadok. Z nájmu za telocvičňu sa dokupuje vybavenie telocvične. Najskôr by 

bolo potrebné spočítať náklady na vodu, elektrinu, upratovanie, čistenie, dozor, z toho by 

vyplynuli ceny za prenájom. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh rozpočtu obce 

pre roky 2016, 2017 a 2018. Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi školy dopracovať 

rozbor rozpočtu Základnej školy s materskou školou na originálne kompetencie. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu Obec Beckov bez programovej 

štruktúry. Obec bude uplatňovať finančný rozpočet obce pre rok 2016 aj pre ďalšie obdobia. 

 
 

K bodu 7.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.5 – písomne, priložené 

k zápisnici, predložil starosta obce. E. Benko informoval, že úprava rozpočtu na rok 2015 

bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie a komisia odporúča úpravu schváliť. 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta obce dal o úprave 

rozpočtu hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.5 bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

Návrh Doplnku č.3 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – starosta obce vysvetlil poslancom, že od 1.1.2016 bude účinný nový zákon 

o odpadoch č. 79/2015 Z. z. , ktorý v paragrafe 81, v odseku 20 ukladá povinnosť obci zaviesť 

množstvový zber drobného stavebného odpadu. V návrhu je za 1 kg. DSO  0,015 eura. Ing. J. 

Martiš navrhol, aby do 1 tony bol poplatok 0,015 eura a nad 1 tonu – 0,050 eura za kg. 

Poslanci žiadajú, aby bol definovaný pojem „Drobný stavebný odpad“ do ďalšieho 

zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Doplnku č.3 k VZN č.3/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  s pripomienkou 
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dopracovať do návrhu definíciu drobného stavebného odpadu a cenu podľa množstva a to 

nasledovne: do 1 tony – 0,15 eura za kg a nad 1 tonu – 0,50 eura za kg. 

 

K bodu 9.: 

Žiadosť  firmy CBI s.r.o. o odkúpenie stavebných objektov v k. ú. obce Beckov do majetku 

obce – starosta obce informoval, že bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve o odkúpení 

stavebných objektov Rozšírenie vodovodnej siete, Vonkajšie osvetlenie, Spevnené plochy v k. 

ú. obce Beckov po ich skolaudovaní. E. Benko – finančná komisia skonštatovala, že je to 

jediná komunikácia v obci, ktorá bude vysporiadaná. Finančná komisia odporučila 

zastupiteľstvu stavebné objekty odkúpiť za 4500,00 eur do vlastníctva obce. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za 0 proti, 0 sa zdržalo. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

odkúpenie stavebných objektov Rozšírenie vodovodnej siete, Vonkajšie osvetlenie, Spevnené 

plochy v k. ú. obce Beckov od firmy CBI s.r.o., Nové Mesto nad Váhom do majetku obce za 

cenu 4500 eur s DPH za podmienky: kúpnopredajná zmluva medzi CBI s.r.o. a Obcou 

Beckov musí byť zavkladovaná na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, Katastrálnom 

odbore a vystavený LV na Obec Beckov.  

 

K bodu 10 – rôzne: 

Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov a členov komisií obce Beckov – 

starosta obce predložil poslancom návrh zásad, v ktorých bolo podľa požiadavky p. Ing. 

Ilavského zmenený termín vyplácania odmien 2 – krát do roka a možnosť písomne sa vzdať  

odmeny. Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce dal 

o predloženom materiály hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov 

a členov komisií obce Beckov bez pripomienok. 

 

Starosta obce informoval o petícii občanov o prejazde po ceste pri bytovkách, na základe 

ktorej bol vypracovaný projekt dopravného značenia, ktorý prejazd zakazuje. Poslanci 

pripomienkovali vypracovaný projekt s tým, že výjazd na hlavnú cestu nie je križovatka. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Vypracovanie návrhu jestvujúceho dopravného 

značenia v obci Beckov  v lokalite „Bytovky“ s pripomienkou kontaktovať zhotoviteľa 

projektu za účelom prešetrenia stavu – výjazd na hlavnú cestu. 

 

Žiadosť o preloženie trhového miesta – starosta obce informoval poslancov o žiadosti 

občanov, žijúcich v lokalite za pekárňou, o preloženie trhového miesta z dôvodu 

znečisťovania a zlého parkovania predávajúcich, ktorí zabraňujú občanom, ktorí v tejto 

lokalite bývajú, pri vstupe do ich nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu starostu obce o požiadavke občanov o zrušenie trhového miesta za pekárňou. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosť novej lokality na trhové 

miesto do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

Starosta obce informoval poslancov o umiestnení tabúľ na meranie rýchlosti v obci – 

z dôvodu bezpečnosti a zníženia rýchlosti v obci starosta obce navrhol obecnému 

zastupiteľstvu zakúpenie meračov rýchlosti. Merače na elektriku sú lacnejšie, do 4000 eur, ale 

je potrebné napojenie na elektrický prúd, solárne merače sú drahšie. V rozpočte obce by sa 

našli peniaze zatiaľ na 1 merač v hodnote cca 5000 eur, ktorý by sa mohol umiestniť pri 

základnej škole. Ing. M. Jambor upozornil, že niektoré banky a poisťovne sponzorujú tieto 
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merače. Je potrebné to preveriť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu 

obce o umiestnení tabúľ na meranie rýchlosti v obci. 

Žiadosť občanov Ulice Nová o zrušenie jednosmernej premávky v tejto ulici – starosta obce 

informoval poslancov o žiadosti. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť občanov 

Ulice Nová o zrušení jednosmernej premávky v tejto ulici. 

 

K bodu 11.: 

V diskusii sa p. D. Hladký pýtal  na to, kto rozhoduje o uverejňovaní príspevkov do 

Beckovských novín, pretože sa stalo, že nebol uverejnený článok k významnému jubileu 

nášho občana. Starosta obce – Beckovské noviny by sa mali riadiť štatútom,  zadal úlohu 

vypracovať tento štatút, podľa ktorého by sa riadila činnosť Beckovských novín. 

P. Žovinec – obrátili sa neho občania z časti Vadičova, kde nefunguje obecný rozhlas, aby 

bola zjednaná náprava. 

 

K bodu 12.: 

Návrh na uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo 

dňa 27.11.2015: 

Uz. č. 107/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

konaných dňa 11.9., 25.9. a 29.10. 2015 bez pripomienok. 

 

uz.č.108/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na realizácii 

projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. 

 

uz.č.109/2015/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie VZN o poskytovaní sociálnej 

pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky . 

/b Obecné zastupiteľstvo uložilo sociálnej komisii dopracovať čl. 5, bod 4 a čl. 6, bod 5 a 7. 

 

uz.č.110/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu Obec 

Beckov bez programovej štruktúry. Obec bude uplatňovať finančný rozpočet obce pre rok 

2016 aj pre ďalšie obdobia. 

 

uz.č.111/2015/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh rozpočtu obce pre roky 

2016, 2017 a 2018. 

/b Obecné zastupiteľstvo uložilo dopracovať rozbor rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou na originálne kompetencie. Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ T: 14.12.2015 

 

uz.č.112/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – 

Rozpočtové opatrenie č.5 bez pripomienok. 

 

uz.č.113/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Doplnku č.3 k VZN č.3/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  s pripomienkou 

dopracovať do návrhu definíciu drobného stavebného odpadu a cenu podľa množstva a to 

nasledovne: do 1 tony – 0,015 eura za kg a nad 1 tonu – 0,050 eura za kg. 

 

uz.č.114/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie stavebných objektov Rozšírenie 

vodovodnej siete, Vonkajšie osvetlenie, Spevnené plochy v k. ú. obce Beckov od firmy CBI 

s.r.o., Nové Mesto nad Váhom do majetku obce za cenu 4500,00 eur s DPH za podmienky : 

kúpnopredajná zmluva medzi CBI s.r.o. a Obcou Beckov musí byť zavkladovaná na 
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Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, Katastrálnom odbore a vystavený LV na Obec 

Beckov.  

 

uz.č.115/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Vypracovanie návrhu jestvujúceho 

dopravného značenia v obci Beckov  v lokalite „Bytovky“ s pripomienkou kontaktovať 

zhotoviteľa projektu za účelom prešetrenia stavu – výjazd na hlavnú cestu. 

 

uz.č.116/2015/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o požiadavke občanov o zrušenie trhového miesta za pekárňou. 

 

/b Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosť novej lokality na trhové 

miesto do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

uz.č.117/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o umiestnení tabúľ na meranie rýchlosti v obci. 

 

uz.č.118/2015/a Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Zásad odmeňovania poslancov, 

predsedov, tajomníkov a členov komisií obce Beckov. 

/b Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov 

a členov komisií obce Beckov bez pripomienok. 

 

uz. č.119/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť občanov Ulice Nová 

o zrušení jednosmernej premávky v tejto ulici. 

 

Poslanci návrh uznesenia schválili. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce 

zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 2.12.2015 

Zápis spracovala A. Benková 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

......................................................          Ing. Ján Križan 

Daniel Hladký        starosta obce 

 

....................................................... 

Peter Žovinec 

 

 

 

 

 

 

 


