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12. z á p i s n i c a   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 16.12.2011  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Anna Kabelíková  - osp. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

      a) Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca  

      b) Zloženie sľubu poslanca 

3. Kontrola uznesení 

4. Prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh VZN obce  

5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011  

6. Marketingová prezentácia a využitie areálu NKP hradu Beckov  

7. Voľba členov do KOŽP 

8. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných u EF a štátneho 

rozpočtu 

9. VZN obce Beckov o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  

10. Úprava rozpočtu obce pre rok 2011  

11. Rozpočet obce Beckov  pre rok 2012 – návrh   

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných 

poslancov, konštatoval, že je prítomných 7 poslancov, zasadnutie je teda 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: J. Zbudila a Ing. J.Martiš, za 

overovateľov zápisnice nevrhol E.Benka a Ing. M.Jambora. O návrhoch dal hlasovať. 

Všetci prítomní boli za. Ďalej dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia podľa 

pozvánky.  Poslanci návrh programu podľa pozvánky schválili. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že p. Bc. Marián Polák, bytom Beckov č. 526, sa 

písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. Bc. M.Poláka. 

Náhradníkom s najväčším počtom hlasov bol p. Miloš Jaroščiak, bytom Beckov č. 374, 

ktorý bol pozvaný na zasadnutie. Pán Miloš Jaroščiak zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca. Osvedčenie o zvolení mu odovzdala p. Mgr. I.Hudecová, predsedníčka  

miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2010. Obecné 

zastupiteľstvo konštatovalo, že p. Miloš Jaroščiak zložil sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 3.: 
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Kontrolu uznesenia zo dňa 28.11.2011 previedol zástupca starostu obce p. J. Zbudila. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného 28.10.2011 na vedomie bez pripomienok. 

 

 

 

K bodu 4.: 

Prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh VZN obce písomne, priložený k zápisnici, 

poslancom bol návrh doručený e-mailom, predkladalzástupca starostu p. J.Zbudila. P. 

Miloš Jaroščiak navrhol, aby boli inak riešené uličky medzi hrobmi, pretože je medzi 

nimi veľmi málo miesta, hroby sú nahusto. Ing. J.Martiš – musí sa šetriť s miestom, obec 

by musela odkupovať pozemky. J. Zbudila – v návrhu je odborne spôsobilou osobou p. 

Ing. Pristach, prečo nie p. Bučková, keď aj tá má odbornú prípravu? Starosta obce – p. 

Ing. Pristach túto funkciu vykonáva pre viaceré obce, má na to lepšie predpoklady 

a skúsenosti. Ďalšie pripomienky k návrhu VZN neboli vznesené, starosta obce dal 

hlasovať. Prítomných 8 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

VZN obce č. 5/2011 – prevádzkový poriadok pohrebiska bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 – 

o prebiehajúcej inventarizácii informoval starosta obce, niektoré dielčie komisie ešte 

nepreviedli inventúru. Termín do konca roku – 31.12.2011 je potrebné dodržať. Písomná 

správa priložená k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  správu o priebehu 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 a uložilo 

predsedom komisií, ktoré inventúry nevykonali, aby tak spravili do konca kalendárneho 

roka. 

 

K bodu 6.: 

Marketingová prezentácia a využitie areálu NKP hradu Beckov – poslanci obdržali 

materiál e-mailom, písomne priložené k zápisnici. Starosta obce informoval, že materiál 

vypracovalo Združenie hradu Beckov a jedná sa o všeobecný materiál, ktorý má byť 

osnovou pre využívanie hradu v budúcnosti. Nič v ňom nie je záväzné. Objavili sa rôzne 

reakcie v tlači, v médiách, p. Ing. J.Martiš si myslí, že poslanci sú málo informovaní. 

Starosta obce – každý z nich má možnosť informácie získať u Ing. Jurčackovej. 

Uskutočnilo sa výberové konanie na kastelána hradu a projektového manažéra, ktorý by 

mal zabezpečovať programovú a organizačnú štruktúru podujatí na hrade. Zatiaľ sa 

s projektovým manažérom nepočíta, nebudú financie na platy obidvoch. Je potrebné 

nájsť človeka, ktorý bude zvládať všetko. Je potrebné osloviť väčších sponzorov, získať 

financie na otvorenie hradu. 

Správna rada združenia by mala vypracovať reálny návrh na otvorenie hradu a tiež 

ďalšieho fungovania, aby obec, ako člen príspevkovej organizácie, vedela, koľko bude 

prispievať. 

Ing. J.Martiš – je reálny termín otvorenia hradu? Starosta obce – ak bude rekonštrukcia 

hradu skolaudovaná.  Ing. J.Martiš – ako budeme riešiť strážnu službu? Ing. Jurčacková 

– neskôr bude dobudovaný zabezpečovací systém. Ing. J.Martiš – vieme, koľko to bude 

stáť? Počítalo sa s tým v rozpočte? 

Na správnej rade sa dohodli, že p. Pospecha pripraví rozpočet, koľko to bude každú 

príspevkovú organizáciu stáť. Budeme musieť prispieť, ale na konci roka sa vklad obci 

vráti. Ing. Jurčacková – budeme vybavovať grant a zháňať sponzorov. 
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Starosta obce – rozpočet obce sa bude musieť v budúcom roku upravovať, pretože a ni 

štát nemá v niektorých veciach jasno. 

E.Benko – sme príspevková organizácia, budeme prispievať naším podielom 40%. 

Správna rada vypracuje rozpočet, potom sa predloží obecnému zastupiteľstvu. Na 

ďalšom zasadnutí zastupiteľstva sa môže o tom ďalej hovoriť.  Bolo by dobré, aby sa 

stretli členovia združenia s poslancami a rozdebatovali si prípravu otvorenia hradu aj 

s finančným zabezpečením. Obecné zastupiteľstvo uložilo správnej rade predložiť návrh 

rámcového rozpočtu prevádzkovania hradu Beckov v termíne do 13.1.2012. 

 

K bodu 7.: 

Voľba členov do KOŽP – Ing. D.Jarábková predložila návrh zloženia komisie životného 

prostredia: Ing. Gabriela Dedíková, bytom Nové Mesto nad Váhom, Ing. Viliam Maslo, 

bytom Beckov č.240, Ing. Peter Dedík, bytom Beckov č.535, Zdenka Ondrejovičová, 

bytom Beckov č.187, Pavol Strieženec, bytom Beckov č.418, tajomníčka Anna Benková, 

pracovníčka OcÚ.  Všetci navrhovaní členovia s členstvom v komisii súhlasili. Poslanci 

hlasovali za všetkých členov komisie naraz, všetci 8 boli za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo za členov KOŽP Ing. Gabrielu Dedíkovú, bytom Nové Mesto nad Váhom, Ing. 

Viliama Masla, bytom Beckov č.240, Ing. Petera Dedíka, bytom Beckov č.535, Zdenku 

Ondrejovičovú, bytom Beckov č.187, Pavla Strieženca, bytom Beckov č.418, tajomníčku 

Annu Benkovú, pracovníčku OcÚ. Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedníčke KOŽP 

Ing. D.Jarábkovej zvolať komisiu a vypracovať plán činnosti na rok 2012. 

J.Zbudila predložil návrh na zmenu predsedu kultúrnej komisie. Z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti sa p. J. Zbudila vzdal funkcie predsedu komisie a navrhol, aby bola na 

túto funkciu zvolená Mgr. Martina Striežencová. Mgr. Striežencová súhlasila 

s vykonávaním tejto funkcie. Poslanci hlasovali, 7 za, jedna sa zdržala hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu komisie pre 

kultúru, šport a cestovný ruch  p. Jaroslava Zbudilu. Obecné zastupiteľstvo schválilo do 

funkcie predsedu komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch Mgr. Martinu Striežencovú, 

bytom Beckov č.418. 

 

K bodu 8.: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných u EF a štátneho rozpočtu – 

informáciu poskytla Ing. M.Jurčacková, písomne, priložená k zápisnici. Ing. M.Jambor – 

poslanci by sa chceli ísť pozrieť na hrad, niekedy v sobotu, cez deň, keď je svetlo.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na realizácii projektov 

financovaných u EF a štátneho rozpočtu. 

 

K bodu 9.: 

VZN obce Beckov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady – písomne, priložené k zápisnici. Poslanci obdržali VZN e-

mailom. Návrh bol vyvesený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na obecnej tabuli na 

web stránke obce. Predseda finančnej komisie predložil návrh finančnej komisie na 

zvýšenie daní. Národná rada navrhuje zákon, ktorým sa majú upraviť dane. Keď sa dane 

nezvýšia, nenaplníme rozpočet obce. Pri sadzbe dane za stavby komisia navrhuje 

zvýšenie z 0,075 €/m2 na 0,085 €/m2, starosta dal o návrhoch súčasne hlasovať. 

Prítomných 8 poslancov, všetci za. Ďalej bolo komisiou navrhnuté zvýšenie sadzby  pri 

stavbách rekreačných a záhradkárskych chát z 0,638 €/m2 na 0,750 €/m2, hlasovanie, 

všetci 8 poslanci za. Daň za byty v bytovom dome z 0,085 €/m2 na 0,095 €/m2, 

hlasovanie, všetci za, nebytové priestory v bytovom dome z 0,085 €/m2 na 0,095 €/m2, 

hlasovanie , všetci za. 
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Ďalej komisia navrhla zvýšiť sadzbu dane za ubytovanie z 0,33 € na 0,50 € za osobu, 

hlasovanie, všetci za. 

Komunálne odpady a drobné stavebné odpady – vzhľadom na náklady, ktoré obec 

s vývozom komunálnych odpadov a plastov má a z rozpočtu sa na vývoz dopláca, 

finančná komisia odporučila zvýšenie poplatku za vývoz KO a DSO zo 17 € na 19 € na 

osobu a rok. Starosta dal o návrhu hlasovať, všetci za. Finančná komisia odporučila 

uverejniť v najbližších Beckovských novinách vysvetlenie k zvýšeniu poplatkov a daní 

s príkladmi. Poslanci sa vyjadrili, že mnohí sociálne slabší občania a najmä dôchodcovia, 

budú mať s platením zvýšených poplatkov problém. Zvyšujú sa ceny energií, bude to 

ťažký rok.  Starosta dal o návrhu VZN hlasovať, prítomných 8 poslancov. Za hlasovalo 

6, 1 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady pre rok 2012 so  schválenými zmenami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 10.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2011 – písomne zdôvodnené v prílohe zápisnice, starosta 

obce informoval, že je potrebné rozpočet obce upraviť v príjmovej aj výdavkovej časti 

podľa skutočného plnenia. Jednotlivé čiastky sa upravia podľa doterajšieho čerpania na 

jednotlivých položkách. Bližšie vysvetlenie je uvedené v dôvodovej správe, spracovanej 

Ing. M.Kopúnovou, ekonómkou obce. Dôvodová správa tvorí súčasť zápisnice, poslanci 

ju obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie. Rovnako obdržali písomne návrh úpravy 

rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove na originálne kompetencie, kde sa pre 

nenaplnený výnos daní rozpočet znížil. Rozpočet na prenesené kompetencie na rok 2011 

bol navýšený a financie sa presunuli do prevádzkových nákladov. Starosta obce dal 

o úpravách rozpočtu obce a školy hlasovať. Všetci poslanci (8 ) boli za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2011 a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 

J.M.Hurbana v Beckove na prenesené aj originálne kompetencie pre rok 2011. 

 

K bodu 11.: 

Rozpočet obce Beckov na rok 2012 – návrh rozpočtu bol vyvesený 15 dní  pred 

rokovaním zastupiteľstva na obecnej tabuli. Starosta obce informoval, že rozpočet sa 

nedá pripraviť na 100%. Je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

a vychádzalo sa z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu, z príjmov 

z fondov, z uzatvorených zmluvných vzťahov, prevádzkových potrieb, z požiadaviek 

a pripomienok občanov a organizácií. Návrh je vypracovaný ako vyrovnaný. 

Podrobnejšie o príprave rozpočtu pojednáva dôvodová správa, ktorú spracovala 

a predložila písomne p.  Ing. M.Kopúnová, ekonómka obce. Finančná komisia odporúča 

uzatvoriť so zmluvnými partnermi nové zmluvy, ktoré by mali obsahovať valorizačné 

podmienky.  

E.Benko – snažíme sa robiť podľa pravidiel, granty by sa mali udeľovať podľa 

schváleného VZN o udeľovaní grantov. 

Mgr. I.Hudecová – predložila stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2012, 

písomne, priložené k zápisnici, odporučila rozpočet schváliť. 

Ing. J.Martiš navrhol, aby príjmy so zvýšených daní boli použité na splátku úverov 

a zvýšené príjmy z poplatku za odpady boli použité na bežné výdavky. 

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove na rok 2012 – písomne, priložený 

k zápisnici, pri plánovaní rozpočtu na prenesené kompetencie sa vychádzalo 

z predpokladov z EDUZBERu zo septembra 2011 a z reálneho čerpania rozpočtu v roku 

2011 a na originálne kompetencie navrhujú rozpočet v rovnakej výške ako v minulom 

roku vzhľadom na zvyšujúce sa prevádzkové náklady. Finančná komisia odporučila 
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rozpočet obce na rok 2012 a rozpočet ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove schváliť. 

Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Beckov na rok 2012 a rozpočet ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana v Beckove na rok 2012. 

 

K bodu 12.: - rôzne –  

Starosta obce predložil poslancom žiadosť na jednorazový príspevok pre Martina Sládka, 

bytom Beckov č.410 na kúpu skútra pre imobilných občanov. Ing. J.Martiš – suma 

600,00 eur sa mu zdá pre jedného žiadateľa veľa. V budúcom roku môžu prísť ďalšie 

žiadosti, z čoho budeme dávať.  

Starosta - žiadateľ je ťažko zdravotne postihnutý, aj keď by zastupiteľstvo žiadosť 

schválilo, peniaze sa môžu uvoľniť až v marci, apríli  2012. Ing. M.Jambor navrhol, aby 

sa na zasadnutí rozhodlo, starosta dal o návrhu hlasovať, 6 za, 1 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania. Ing. J.Martiš navrhol neschvaľovať, starosta dal hlasovať, 3 za, 5 proti.  

Starosta obce dal teda hlasovať za návrh sociálnej komisie, v písomne, v prílohe 

zápisnice, 7 poslancov hlasovalo za, 1 sa zdržal. Obecné zastupiteľstvo schválilo  

poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v sume 600,00 eur Martinovi Sládkovi, bytom 

Beckov č.410, ako príspevok na kúpu elektrického skútra pre telesne postihnutých s tým, 

že financie budú uvoľnené v 1.štvrťroku 2012. 

 

K bodu 13.: 

V diskusii sa poslanci vyjadrili, že ich uráža, čo uviedla televízia Markíza, že na p. Bc. 

M.Poláka bol vyvíjaný nátlak, aby sa vzdal mandátu poslanca, čo pokladajú za výmysel.  

E.Benko – skupina mladých ľudí z Beckova podala žiadosť o bezplatný prenájom 

telocvične, aby mohli hrávať volejbal a futbal, chcel vedieť, ako to dopadlo. Starosta 

odpovedal že je to v kompetencii p. riaditeľky školy a ona sa so žiadateľmi dohodla. 

 

K bodu 14.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

16.12.2011: 

Uz.č.126/2011 – a)  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca  

obecného zastupiteľstva p. Bc. Mariána Poláka, bytom Beckov č.526. 

b) Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že p. Miloš Jaroščiak zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Uz.č.127/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 28.10.2011 bez pripomienok. 

 

Uz.č.128/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov č.5/2011 – 

Prevádzkový poriadok pohrebiska bez pripomienok. 

 

Uz.č.129/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o priebehu   

 inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011. 

b) Obecné zastupiteľstvo  uložilo  predsedom dielčich inventarizačných komisií, ktoré 

doposiaľ inventúry neurobili, vykonať inventarizácie v čo najkratšom čase. 

 

Uz.č.130/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený materiál 

Marketingová prezentácia a využitie areálu NKP hradu Beckov s pripomienkami. 

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá správnej rade predložiť návrh rámcového rozpočtu 

prevádzkovania hradu v roku 2012 do 13.1.2012. 
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Uz.č.131/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo členov Komisie ochrany životného 

prostredia v zložení: Ing. Gabriela Dedíková, Ing. Peter Dedík, Ing. Viliam Maslo, Zdenka 

Ondrejovičová, Pavol Strieženec, tajomníčka Anna Benková. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedníčke KOŽP Ing. Darine Jarábkovej  zvolať 

komisiu a vypracovať plán činnosti na rok 2012. 

 

Uz.č.132/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na 

realizácii projektov financovaných z EU a štátneho rozpočtu bez pripomienok. 

 

Uz.č.133/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov č.6/2011 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

Uz.č.134/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce Beckov na rok 

2011 bez pripomienok. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove na 

originálne kompetencie na rok 2011 bez pripomienok. 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove na 

prenesené kompetencie na rok 2011 bez pripomienok. 

 

Uz.č.135/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Beckov na rok 2012 bez 

pripomienok. 

 

Uz.č.136/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

v Beckove na rok 2012 bez pripomienok. 

 

Uz.č.137/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu 

Komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch p. Jaroslava Zbudilu,  Beckov č.269 z dôvodu 

pracovnej zaneprázdnenosti. 

b) Obecné zastupiteľstvo zvolilo do funkcie predsedníčky Komisie pre kultúru, šport 

a cestovný ruch  Mgr. Martinu Striežencovú, Beckov č.418. 

 

Uz.č.137/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 

v sume 600,00 eur Martinovi Sládkovi, bytom Beckov č.410, ako príspevok na kúpu 

elektrického skútra pre telesne postihnutých. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 16.12.2011. 

Na záver zasadnutia starosta obce zhodnotil rok 2011,  čo sa podarilo, čo nepodarilo, 

poďakoval poslancom za ich činnosť a poprial im v ďalšom roku veľa zdravia a úspechov. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 21.decembra 2011  

Zápis spracovala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ernest Benko            .................................              Karol Pavlovič 

                    starosta obce 

Ing.Marek Jambor    ................................. 


