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20. Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 14.12.2012 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. M.Jambor, osp., Mgr. M.Striežencová – osp. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení – zástupca starostu 

4. Dodatok  č.1 VZN č.5/2010 o nakladaní s odpadmi 

5. Úprava rozpočtu obce Beckov pre rok 2012  

6. VZN obce Beckov o miestnych daniach na rok 2013 

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

8. Rozpočet obce Beckov pre rok 2013  

9. Stanovisko hl. kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce na r. 2012 a rozpočtu obce na r. 2013 

10. VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, na začiatku 5 

poslancov, neskôr 7 prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, 

zasadnutie je teda uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí J.Zbudila a Ing. J.Martiš, za overovateľov zápisnice Ing. 

D.Jarábková a Mgr. R.Muráriková. Poslanci schválili členov komisie a overovateľov zápisnice. Ďalej 

starosta obce navrhol, aby bol bod 3. kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vypustený 

a presunutý do ďalšieho zasadnutia. Starosta dal o programe s navrhnutou zmenou hlasovať. Všetci 

poslanci boli za, program bol schválený podľa pozvánky s navrhnutou zmenou. 

 

K bodu 4.: 

Dodatok  č.1 VZN č.5/2010 o nakladaní s odpadmi – návrh Dodatku obdržali poslanci na 

predchádzajúcom zasadnutí, od 29.11.2012 bol vyvesený na informačnej tabuli v obci. Poslanci 

navrhli v Druhej časti – Práva a povinnosti v Čl. III – Práva a povinnosti obce pri nakladaní s KO 

a DSO v bode 3 doplniť písmeno e) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa nevzťahuje na obec Beckov, 

z dôvodu, že je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi 

odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej 

hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Starosta obce dal o Dodatku č.1 hlasovať. Prítomných 5 

poslancov, všetci 5 hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok  č.1 VZN č.5/2010 

o nakladaní s odpadmi. 

K bodu 5.: 

Úprava rozpočtu obce Beckov pre rok 2012 – návrh Úpravy rozpočtu bol vyvesený od 29.11.2012 na 

informačnej tabuli v obci,  finančná komisia nemala k úprave zásadné pripomienky.  Starosta obce 

požiadal hl. kontrolórku obce JUDr. I.Hudecovú, aby k úprave predložila svoje stanovisko, ( bod 9.). 



 

2 

 

Stanovisko hl. kontrolórka predložila písomne, priložené k zápisnici, zároveň ho predniesla poslancom 

a odporučila schváliť. Poslanci nemali k úprave rozpočtu obce na r.2012 žiadne otázky  ani 

pripomienky. Starosta dal hlasovať, prítomných 5 poslancov, všetci 5 poslanci hlasovali za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Úpravu rozpočtu obce Beckov pre rok 2012. 

 

K bodu 6.: 

VZN o miestnych daniach na rok 2013 – predložil starosta obce, návrh vyvesený od 29.11.2012 na 

informačnej tabuli v obci. Uviedol, že aj okolité obce upravujú dane smerom hore, obce musia vykryť 

výpadok zo štátneho rozpočtu. Ing. J.Martiš navrhol, aby v časti 4, článku 8, bod 12 bolo použité 

„môže byť“ oslobodené, starosta obce vysvetlil, že sa nejedná o prenájom, ale daň. Kontrolórka obce 

nevie posúdiť, či takéto znenie umožňuje zákon. Pán poslanec mal poslať svoj návrh písomne 

dopredu. Ing. J.Martiš navrhol bod 12 vypustiť, starosta obce bol proti. Dal hlasovať o návrhu Ing. 

J.Martiša, 3 poslanci za, 2 sa zdržali. Návrh bol schválený. Ďalej dal starosta hlasovať o celom návrhu 

VZN. 5 poslancov hlasovalo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov o miestnych 

daniach na rok 2013 so zmenou uvedenou v zápisnici. 
 

K bodu 7.: 

VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 – starosta obce tlmočil názor, že spravodlivejšie 

by bolo, aby podnikatelia a fyzické osoby – podnikatelia by mali platiť vývoz KO podľa počtu 

vyvezených nádob ( doteraz bolo podľa počtu zamestnancov), táto zmena sa prejavila v dôvodovej 

správe, ktorú p. Ježovicová prepracovala na základe podnetu zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá 

navrhla intervalovo – množstvový zber. Ďalej finančná komisia navrhovala zvýšenie poplatku o 1 

euro, minimálne o výšku inflácie, ale len v prípade, ak sa nezvýšia dane z nehnuteľností. Starosta obce 

dal najskôr hlasovať za návrh zvýšiť poplatok o 1 euro. Prítomných 6 poslancov, 1 za, 5 poslancov 

proti. Obecné zastupiteľstvo návrh zvýšiť poplatok za vývoz KO neschválilo. Ďalej dal hlasovať za 

návrh na intervalovo - množstvový zber pre podnikateľov a fyzické osoby – podnikateľov. 5 

poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo túto zmenu. Nakoniec dal 

starosta obce hlasovať o návrhu VZN ako celku so schválenou zmenou. 6 prítomných poslancov, 

všetci 6 poslanci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 so schválenou zmenou. 

 

K bodu 8.: 

Rozpočet obce Beckov na rok 2013, 2014, 2015 -  starosta obce pred prerokovaním tohto bodu 

požiadal o stanovisko p. hl. kontrolórku obce, písomne, priložené k zápisnici. Odporučila obecnému 

zastupiteľstvu rozpočet schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky 

obce. Starosta obce informoval, že k predloženému návrhu, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 

a poslanci si ho mali možnosť preštudovať, neboli zaslané žiadne návrhy ani pripomienky. Rozpočet 

sa odvíja od štátneho rozpočtu, ako sa budú platiť dane. Na ďalšie roky sa plánuje len výhľadovo.  

E.Benko – na finančnej komisii rozpočet prerokovali, súčasťou rozpočtu nie je čistenie fekálií, zvlášť 

vývoz a zvlášť čistenie, nie do rozpočtu, ale v dôvodovej správe. Za vývoz komunálneho odpadu obec 

doplácala 12 tis. eur, preto navrhoval komisia zvýšiť poplatok za vývoz KO, ale zvýšenie daní by malo 

tento rozdiel vykryť. Komisia odporučila Rozpočet obce Beckov schváliť. Nikto ďalší nemal 

k rozpočtu otázky ani pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci 6 

hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Beckov na rok 2013, 2014, 2015. 

 

K bodu 9.: 

Stanovisko hl. kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce na r. 2012 a rozpočtu obce na r. 2013 – hl. 

kontrolórka obce JUDr. I.Hudecová predložila stanoviská pri prejednávaní týchto bodov a to úpravy 

rozpočtu obce na r.2012 a rozpočtu obce na r. 2013,2014, 2015, písomne, priložené k zápisnici, 

obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko na vedomie. 

 

K bodu 10.: 

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

školského zariadenia – starosta obce informoval, že predložený návrh zmeny prílohy VZN bol 
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vyvesený na informačnej tabuli v obci. Neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Starosta dal 

hlasovať. Prítomných 5 poslancov, všetci 5 hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo prílohu 

k VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia. 

K bodu 11.: - rôzne – 

Žiadosť p. D Uherčíka, Beckov č.9 o odkúpenie časti pozemkov z parc.č. 681/1 – 78 m² z celkovej 

výmery 1630 m², z parc.č. 682/2 – 26 m², z parc.č. 686/1 – 42 m² z celkovej výmery 8306 m². E. 

Benko informoval, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva finančná komisia prejednala 

predmetnú žiadosť a odporúča predať žiadateľovi  len časť pozemku parc.č. 681/1 – 78 m², kde sa 

nachádza múr, oddeľujúci jeho nehnuteľnosť od obecného pozemku, s tým, že kupujúci uhradí všetky 

poplatky súvisiace s predajom pozemku. Je potrebné vypracovať znalecký posudok a geometrický 

plán. Starosta obce – najskôr sa musí jednať so žiadateľom, či s uvedenými podmienkami súhlasí, až 

potom ďalej pokračovať. Obecné zastupiteľstvo s navrhnutým postupom súhlasilo. 

 

Žiadosť Mgr. Petra Kolesára, M.R.Štefánika 26, Nové Mesto nad Váhom o zmenu územného plánu 

obce – žiadosť priložená k zápisnici, jedná sa o výstavbu rodinného domu v smere na Lipky za p. 

R.Psotným. Ing. J.Martiš – nevie, kde sa dajú siete, musí sa mu dať podmienka, že na vlastné náklady 

vybuduje prípojky vody, elektriny, prípadne plynu. Starosta obce – mala by sa riešiť celá časť. 

Žiadateľ v žiadosti uvádza, že si je vedomý, že bude znášať všetky náklady spojené s predmetnou 

zmenou ÚPN. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 5 poslancov, všetkých 5 poslancov hlasovalo za. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vykonanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Beckov v zmysle 

žiadosti p. Mgr. Petra Kolesára, bytom M.R.Štefánika 26, Nové Mesto nad Váhom za podmienky, že 

všetky náklady spojené so zmenou bude hradiť žiadateľ. 

 

Podmienky pre Double Agency s.r.o. do zmluvy  na Beckovské slávnosti – prítomní zástupcovia 

agentúry prečítali svoje stanovisko k podmienkam, ktoré predložilo obecné zastupiteľstvo a vyjadrili 

nesúhlas a svoju nespokojnosť s postojom obecného zastupiteľstva k ich úsiliu zachovať poriadanie 

týchto slávností s tým, že požiadavky obce sú pre nich likvidačné. Po prečítaní stanoviska odišli. 

Takže k jednaniu s nimi nemalo obecné zastupiteľstvo príležitosť. Starosta obce konštatoval, že 

napriek tomu, že sú názory rôzne, slávnosti sú všeobecne vnímané dobre, lebo sú žiadané vstupenky. 

E.Benko – za prenájom priestorov sme pýtali len toľko, koľko nám dali zľavu na vstupenky pre 

občanov. Sú tu dva krajné postoje, oni chcú prenájom za 1 euro, čo je málo a my chceme podľa nich 

veľa. Ing. D. Jarábková – akú reklamu hradu nám robia, veď obec hrad zrekonštruovala a v médiách sa 

hrad v ostatnom čase často spomínal. Ing. J. Martiš – zaujímalo by ho, koľko si pýtali za prenájom 

stánku. O hrad nemajú záujem, pretože tam by platili ďalší prenájom ,nakoľko hrad už nie je v správe 

obce ale Združenia. J. Zbudila dal návrh, aby sme stanovili výšku nájmu na 3100 eur a uhradiť 

prevádzkové náklady, bez polovičného vstupného. E.Benko - predložil druhý návrh, pôvodných 2000 

eur za prenájom priestorov. Starosta obce dal hlasovať najskôr o prvom návrhu p. J. Zbudilu, 

prítomných 5 poslancov, 3 za , 2 sa zdržali. Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom 3100 eur za 

prenájom priestorov pre agentúru Double Agency, s.r.o. na Beckovské slávnosti, uhradiť prevádzkové 

náklady, bez polovičného vstupného pre občanov.  

 

K bodu 12.: 

V diskusii sa poslanci vyjadrovali k jednotlivým bodom programu. E.Benko – finančná komisia 

upozornila, zamerať sa na rozpracované projekty. 

 

K bodu 13.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2012: 

 

Uz.č. 220/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 VZN č.5/2010 o nakladaní 

s odpadmi  s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
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uz. č.221/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Úpravu rozpočtu Obce Beckov na rok 2012 

č.2 bez pripomienok. 

 

uz.č.222/2012  – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov o miestnych daniach na 

rok 2013 so zmenou uvedenou v zápisnici. 

 

uz.č.223/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na 

rok 2013 so zmenami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.224/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Beckov pre roky 2013, 2014 

a 2015 bez pripomienok. 

 

uz č.225/2012- Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce 

k úprave rozpočtu obce na r. 2012 a k rozpočtu  obce na r. 2013. 

 

uz.č.226/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo prílohu k VZN obce Beckov č. 1/2012 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia bez pripomienok. 

 

uz. č. 227/2012 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním Zmien a doplnkov ÚPN obce 

Beckov v zmysle žiadosti Mgr. Petra Kolesára na parc.č. 1318, 1319/1/2/3/4 za podmienky, 

že uhradí všetky náklady spojené s vypracovaním  ZaD ÚPN obce Beckov. 

 

uz. č. 228/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky pre realizáciu Beckovských 

slávností v roku 2013 s agentúrou Double Agency s.r.o. uvedené v zápisnici. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 14.12.2012. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce zasadnutie ukončil. Poprial všetkým 

poslancom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a úspechov. 

 

V Beckove, 18.decembra 2012  

Zápis spracovala A.Benková 

 

 

 

        Karol Pavlovič 

        starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Darina Jarábková 

 

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

 

Mgr. Romana Muráriková 

 

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

 


