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19. z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 7.12.2012 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Marek Jambor – osp., Mgr. R.Muráriková – osp. 

Program: 

1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení – zástupca starostu 

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 – JUDr. Hudecová 

5. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z Európskych fondov 

a štátneho rozpočtu – Ing. Jurčacková 

6. Návrh Dodatku  č.1 VZN č.5/2010 o nakladaní s odpadmi 

7. Úprava rozpočtu obce Beckov pre rok 2012  

8. Návrh VZN obce Beckov o miestnych daniach na rok 2013 

9. Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 

10. Rozpočet obce Beckov pre rok 2013 – návrh 

11. Prejednanie podmienok prenájmu pre realizáciu Beckovských slávností 

12. Komunitný plán sociálnych služieb pre obec Beckov - prejednanie 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie otvoril starosta obce, vysvetlil, z akého dôvodu bol posunutý termín zasadnutia. 

Privítal prítomných poslancov (na začiatku 6, neskôr 7 poslancov). Starosta obce 

skonštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné, bola prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Voľba komisií, overovateľov – starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. 

D.Jarábkovú a Mgr. M. Striežencovú. Za overovateľov zápisnice A.Kabelíkovú a J.Zbudilu. 

Ďalej starosta obce predložil návrh programu zasadnutia s doplnkom – Príloha k VZN 

č.1/2012. Dal o komisii, overovateľoch a programe hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice i program so zmenou bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa konali 7.9. 2012 a 17.10.2012 

– previedol p. J. Zbudila, zástupca starostu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení zo zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa konali 7.9. 2012 a 17.10.2012 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 – hl. kontrolórka obce 

JUDr. I.Hudecová predniesla poslancom správu audítora za minulý rok, písomne, priložené 

k zápisnici, poslanci nemali k správe  žiadne otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo 



 

2 

 

vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z Európskych fondov 

a štátneho rozpočtu – Ing. Jurčacková informovala poslancov o projektoch, ktoré boli 

zrealizované, písomne, priložené k zápisnici. 

M.Jaroščiak – asfaltová cesta na hrad je tak, ako v súčasnosti vyzerá, dokončená? Ing. 

M.Jurčacková – asfaltová cesta je spravená po posledný dom, aslfaltový pás je rozšírený. Ak 

sa bude v budúcnosti pokračovať v rekonštrukcii hradu, nemalo by význam cestu ďalej 

budovať, mohla by sa poškodiť.  

E.Benko – hovoríme, že projekt je dokončený, výsadba pri katolíckom kostole nebola 

v projekte? Ing.M. Jurčacková - výsadba stromov nebola a tráva sa v rámci reklamácie dosadí. 

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

financovaných z Európskych fondov a štátneho rozpočtu bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Návrh Dodatku  č.1 VZN č.5/2010 o nakladaní s odpadmi – starosta obce predložil návrh 

dodatku VZN o odpadoch, ktorý by zohľadňoval novelu zákona o odpadoch. vysvetlil, že 

prijatím novely sa zmenila hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá sa musí preniesť aj do 

nášho VZN. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 30.11.2012. Ing. Jarábková 

informovala poslancov, že komisia ŽP návrh prerokovala na svojom zasadnutí. Pripomenula, 

že obyvatelia nových bytoviek produkujú veľa odpadu a nádoby na odpad im nestačia. 

Starosta obce vysvetlil, že všetci nie sú prihlásení na pobyt a preto majú toľko nádob, ale 

pracovníčka, ktorá má na starosti výber poplatkov má návrh riešenia, ako postupovať. Návrh 

Dodatku č.1 písomne, priložený k zápisnici, obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

 

K bodu 7.: 

Úprava rozpočtu obce Beckov pre rok 2012 – písomne, priložené k zápisnici, vyvesené na 

obecnej informačnej tabuli od 30.11.2012. Starosta obce informoval poslancov o potrebe 

úpravy rozpočtu na tento rok, v dôvodovej správe vysvetlené zmeny. Pripomienky a otázky 

k úprave rozpočtu aj k ďalším materiálom, ktoré sa budú prerokovávať 14.12.2012 je 

potrebné zaslať e-mailom do 12.12.2012 na obec, aby sa mohlo zaujať stanovisko. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo návrh na úpravu rozpočtu obce Beckov pre rok 2012 na vedomie. 

 

K bodu 8.: 

Návrh VZN obce Beckov o miestnych daniach na rok 2013 – písomne, priložené k zápisnici, 

vyvesené na obecnej informačnej tabuli od 30.11.2012. Starosta obce informoval, podotkol, 

že si je vedomý toho, že zvyšovanie daní v dnešnom období nie je populárne, je potrebné, aby 

si poslanci návrh preštudovali a nechali prejsť hlavou. Pripomienky a návrhy je potrebné 

zaslať do 12.12.2012 na OcÚ. Ing. Jarábková navrhuje zvýšiť daň za psa, pretože sa zvýšil 

pohyb psov najmä po obci, psy na prechádzkach znečisťujú obec. M.Jaroščiak – dane sa 

zvyšovali aj minulý rok. Starosta obce vysvetlil, že v minulosti bolo možné dať podnikateľom 

v extraviláne obce až 40 – násobok výšky dane, teraz je to potrebné znížiť na 10 – násobok, 

vyrovnať s ostatnými. E.Benko – uvažovalo sa o možnosti nezvyšovať dane ale zvýšiť 

poplatok za vývoz odpadov, ale postupne zvyšovať dane nám ukladá zákon, aby sa znížil 

rozdiel. Ing. J.Martiš – zvyšujeme dane, ale na správe obce nešetríme. Platíme vysoký úver, je 

potrebné znížiť úväzky pracovníčok obce, šetriť vo vnútri  obce. Starosta obce – vysvetlil, že 

pre ďalší rok bude ušetrených 31 tis. eur na mzdách a odvodoch. Nevylučuje, že v ďalšom 
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roku nám dá štát menej peňazí a bude musieť robiť opatrenia. Ing. Martiš – musí sa ušetriť na 

správe obce. M.Jaroščiak – Obecné noviny – vysoké výdavky , malé príjmy. E.Benko – je 

treba hľadať vnútorné rezervy, ako znížiť náklady obce. Starosta obce – znižuje sa aj na 

kúrení. Ing. J.Martiš – občania zaplatia väčšiu daä, ale čo im ta to ponúkneme? Budú mať 

výhody? Treba uverejniť, aké benefity občania dostávajú a či je to nevyhnutné.  Obecné 

zastupiteľstvo vzalo návrh VZN obce Beckov o miestnych daniach na rok 2013 na vedomie. 

 

K bodu 9.: 

Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 – písomne, priložený k zápisnici, 

vyvesený na obecnej informačnej tabuli od 30.11.2012. Starosta obce objasnil, že tento rok sa 

nenavrhuje zvyšovať poplatok za KO a DSO napriek tomu, že poplatok nepokrýva výdavky. 

Poslanci vzali návrh na vedomie. 

 

K bodu 10.: 

Rozpočet obce Beckov pre rok 2013 – písomne, priložený k zápisnici, návrh bol vyvesený na 

obecnej informačnej tabuli 30.11.2012. Starosta obce pripomenul, že štátny rozpočet nebol 

ešte schválený, do rozpočtu bola zahrnutá aj výdajňa stravy v ZŠ s MŠ a úpravy v MŠ, o ktoré 

žiadala zástupkyňa  pre MŠ. Príjmy sa naplánovali na základe analýz, úspory na mzdy 

a odvody. Písomné pripomienky a návrhy je potrebné doručiť na OcÚ do 12.12.2012. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo návrh rozpočtu na vedomie. 

 

K bodu 11.: 

Prejednanie podmienok prenájmu pre realizáciu Beckovských slávností – starosta obce 

informoval, že na základe odporučenia obecného zastupiteľstva jednali zástupcovia obce 

s predstaviteľmi firmy Double Agency o podmienkach prenájmu priestorov poskytovaných 

obcou na Beckovské slávnosti. Double Agency navrhla svoju alternatívu a to prenájom 

priestorov za 1 euro, polovičné vstupné pre občanov Beckova a plne hradené prevádzkové 

náklady. E.Benko – či trváme na tom, že chceme občanom tento profit občanom poskytovať. 

Ing. J.Martiš – keď sa prenajímal hrad pre „techno“, tak nemali problém zaplatiť nájomné 100 

tis. korún. Starosta obce navrhol, aby návrh podmienok prejednala finančná komisia. Poslanci 

nesúhlasili s ponukou firmy Double Agency a trvajú na pôvodnom návrhu nájmu 2000 euro. 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podmienky prenájmu priestorov pre realizáciu 

Beckovských slávností navrhnutých firmou Double Agency. Uložilo finančnej komisii 

pripraviť návrh podmienok s tým, že obecné zastupiteľstvo trvá na nájme 2000 eur. 

 

K bodu 12.: 

Komunitný plán sociálnych služieb pre obec Beckov – dôvodovú správu k tomuto materiálu 

obdržali poslanci písomne, priložené k zápisnici. A.Kabelíková, predsedníčka sociálnej 

komisie objasnila nutnosť vypracovania tohto materiálu v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. Tento, okrem iného, umožní našej obci získavať finančné prostriedky 

na podporu a rozvoj sociálnych služieb z vonkajších zdrojov, pomocou neho môžeme 

plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce 

a potrebám našich občanov. Sociálna komisia odporučila obecnému zastupiteľstva Komunitný 

plán schváliť. Poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky ani otázky. 

Starosta obce dal hlasovať. prítomných 7 poslancov, všetci 7 za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Beckov 2012 – 2017 s účinnosťou od 

1.1.2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 13.: - Rôzne – 
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Príloha VZN obce č.1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia – písomne, priložené k zápisnici, v dôvodovej správe sa 

uvádza, že obci vyplýva povinnosť prijať VZN, v ktorom upraví výšku a spôsob poskytovania 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia by mala byť minimálne podľa navrhnutej prílohy VZN. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali návrh na vedomie. 

 

Žiadosť D.Uherčíka o odkúpenie  častí pozemkov v k.ú. obce Beckov – starosta obce 

informoval, že p. Ing. Sládek vypracoval informatívny geometrický plán k uvedenej žiadosti, 

finančná komisia žiadosť prejedná a do ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva predloží svoj 

návrh. 

 

Informácia predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove – p. A.Kabelíková, 

poslankyňa obecného zastupiteľstva informovala poslancov o zasadnutí Rady školy a o petícii 

občanov  ohľadne výdajne stravy a opráv v MŠ. Starosta obce navrhol, aby potrebné kroky 

navrhla odborne spôsobilá osoba, posúdi, zhodnotí a vyčísli a potom sa môže pokračovať. 

Ing. J.Martiš - je potrebné preveriť, či je platné stavebné povolenie, revízne správy, všetko 

treba preveriť. Ohľadne listu pani zástupkyne MŠ Mgr. Striežencová, rovnako členka Rady 

školy vyjadrila svoje nesúhlas s tým, že obec pre škôlku nič nerobí, dali sa vymeniť okná, 

opravila sa strecha, koberec nemá 30 rokov, ale 6 rokov, svetlá, ktoré údajne padajú 

a ohrozujú deti, bolo jedno poškodenie krytky na neónke a to v kancelárii p. zástupkyne. 

Starosta obce uviedol, že piesok v pieskovisku sa taktiež vymenil. To, že sa obec k škôlke 

správa macošsky, vôbec nie je pravda a myslí si, že problém je skôr v komunikácii medzi ZŠ 

a MŠ.  Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu predsedu Rady školy Ing. J. Macejku 

a poslankyne OZ a členky Rady školy p. A.Kabelíkovej, ohľadne petície občanov a žiadosti 

zástupkyne riaditeľky MŠ o materiálno – technické zabezpečenie prevádzky MŠ na vedomie. 

Obec zabezpečí odborne spôsobilú osobu na posúdenie realizácie výdajne stravy v časti 

priestorov nového pavilónu. 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že štát bude posielať dotácie na deti s trvalým 

pobytom v jednotlivých obciach, ktoré navštevujú centrá voľného času v iných mestách,  na 

obce v podielových daniach. Obecné zastupiteľstvo má schváliť presun týchto prostriedkov na 

mestá, v ktorých navštevujú naše deti centrá voľného času. Jedná sa konkrétne o 4 deti, ktoré 

chodia do Nového Mesta nad Váhom. Z podielových daní však nebude jasné, či tieto peniaze 

štát poslal. Poslanci neschválili presun prostriedkov na Mesto Nové mesto nad Váhom. 

 

Vzdanie sa členstva v komisii pre kultúru, šport a cestovný ruch – p. Alena Masárová, bytom 

Beckov č.578, písomne, priložené k zápisnici, poslanci vzali na vedomie. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na zasadnutí zastupiteľstva dňa 17.10.2012 

neschválili vypracovanie Urbanistickej štúdie Zelená voda z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. Žiadatelia prisľúbili, že štúdiu vyfinancujú, takže požiali o zrušenie uznesenia 

a schválenia vypracovania tejto štúdie. Starosta obce dal hlasovať o zrušení uznesenia, 

prítomných 7 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 

201/2012 zo dňa 17.10.2012.Ďalej dal starosta obce hlasovať o vypracovaní štúdie. Všetci 7 

poslanci boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 50/1976 zb. – 

stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, vypracovanie Zadania „Urbanistickej štúdie 

Zelená voda“ za podmienky, že náklady spojené s jej vypracovaním budú znášať žiadatelia. 
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Komisia pre dopravné značenie – p. J.Zbudila informoval poslancov o zasadnutí komisie pre 

dopravné značenie Trojičného námestia, ktorá sa uskutočnila 19.11.2012, zápis písomne, 

priložený k zápisnici. E.Benko – čo by nás stáli parkovacie automaty. M.Jaroščiak – všade sú 

platené parkoviská. Obec v sezóne je preplnená autami, nemajú kde parkovať v centre obce. 

Na autobusy má slúžiť parkovisko pri obecnom úrade. Obec preverí požiadavky na 

parkovanie a možnosti plateného parkovania. 

 

K bodu 14.: 

V diskusii sa poslanci vyjadrovali najmä k prerokovávaným bodom programu. Ing. J. Martiš 

tlmočil požiadavku osadenia stojana na bicykle pri lekárni. 

 

K bodu 15.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7.12.2012: 

Uz.č. 205/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnili 7.9.2012 a 17.10.2012 bez pripomienok. 

Uz.č.206/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 bez pripomienok. 

Uz.č.207/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na 

realizácii projektov financovaných z európskych fondov a štátneho rozpočtu bez pripomienok.  

Uz.č.208/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Dodatku č.1 VZN č.5/2010 

o nakladaní s odpadmi . 

Uz.č.209/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Úpravu rozpočtu Obce Beckov na 

rok 2012 č.2. 

Uz.č.210/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh VZN obce Beckov 

o miestnych daniach na rok 2013. 

Uz.č.211/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie návrh VZN o miestnom poplatku 

za KO a DSO na rok 2013. 

Uz.č.212/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Rozpočtu obce Beckov pre 

roky 2013, 2014 a 2015. 

Uz.č.213/2012/a – Obecné zastupiteľstvo neschválilo podmienky prenájmu priestorov pre 

realizáciu Beckovských slávností navrhnuté firmou Double Agency, s.r.o. 

b/ Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť návrh podmienok s tým, že 

obecné zastupiteľstvo trvá na nájme 2000 eur. 

 

Uz.č.214/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Beckov 2012 – 2017 s účinnosťou od 1.1.2013 bez pripomienok. 
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Uz.č.215/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prílohu k VZN obce Beckov č. 

1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia. 

Uz.č.216/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Oznámenie o vzdaní sa členstva 

v komisii, pre kultúru, šport a cestovný ruch p. Aleny Masárovej, bytom Beckov č. 578. 

Uz.č.217/2012 – Obecné zastupiteľstvo  zrušilo  uznesenie č. 201/2012 zo dňa 17.10.2012. 

Uz.č.218/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 4 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. - 

stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, vypracovanie Zadania „ Urbanistickej 

štúdie Zelená voda“ za podmienky, že náklady spojené s jej vypracovaním znášajú žiadatelia 

Uz.č.219/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie písomnú informáciu predsedu Rady 

školy Ing. J.Macejku a poslankyne OZ a členky RŠ p. A.Kabelíkovej, ohľadne petície 

občanov a žiadosti zástupkyne riaditeľky MŠ o materiálno – technické zabezpečenie 

prevádzky MŠ. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Beckov. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.  

V Beckove, 12.decembra 2012  

Zápis spracovala A.Benková 

            

            

       Karol Pavlovič 

       starosta obce    

       

Overovatelia zápisnice: 

Jaroslav Zbudila 

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

 

Anna Kabelíková 

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

 

 

 

 

 


