
1 

 

2 7.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 13.12.2013 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Miloš Jaroščiak – osp., Mgr. Romana Muráriková 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prejednanie otázky káblovej televízie 

5. Príspevková organizácia Beckovské muzeálne nádvorie – zmena vo vedení- 

prejednanie 

6. Doplnok č.1 k VZN obec Beckov č.2/212 o miestnych daniach 

7. Doplnok č.1 VZN obce Beckov č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

8. Úprava rozpočtu obce Beckov na rok 2013 – prejednanie 

9. Rozpočet obce na rok 2014 – prejednanie 

10. Stanovisko hl. kontrolóra k Rozpočtu obce Beckov na rok 2014 a k úprave rozpočtu 

obce na rok 2013. 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov 

a poslankyne, 7 prítomných, konštatoval, ţe zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie: Jaroslav Zbudila, Anna 

Kabelíková a na overovateľov zápisnice: Mgr. Martina Strieţencová a Ing. Marek Jambor. 

Navrhnutí boli schválení. Ďalej predloţil starosta obce návrh na programu zasadnutia podľa 

pozvánky. Všetci prítomní boli za, nikto nemal pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

Program zasadnutia, návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – previedol zástupca starostu obce, kontrolu uznesení zo dňa 

22.11.2013 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Prejednanie otázky káblovej televízie – starosta obce informoval, ţe káblová televízia má 200 

účastníkov a myslí si, ţe by malo dať súhlas 170 účastníkov so zmenou operátora, ostatných 

30 sa musí prispôsobiť. Zastupiteľstvo by malo povedať, koľko účastníkov by malo dať 

súhlas. Ing. J. Martiš si myslí, ţe 140 účastníkov by malo stačiť, nikdy nebude úplná 

spokojnosť. Ing. D. Jarábková – malo by sa stanoviť % účastníkov, ktorí by mali dať súhlas. 

J. Zbudila – keď sme chceli zmeniť programy stačil súhlas  50 %  účastníkov. Starosta obce 

pripomenul, ţe to nie je jednoduché po právnej stránke. Na zhromaţdení občanov 

k problematike KT starosta obce cítil, ţe tomu občania nerozumejú. Ing. J. Martiš – 

kvalitatívne určite bude progres, pôvodný prevádzkovateľ nemal v úmysle. Starosta obce 
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navrhol dať pôvodnému prevádzkovateľovi výpoveď k 31.1.2014. K tomuto dátumu musí byť 

podpísaná zmluva o budúcej zmluve s novým prevádzkovateľom. Starosta obce dal o návrhu 

hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu 

o počte prihlásených účastníkov pre nového operátora a schválilo vypovedanie zmluvy 

s firmou Ján Gregor, Dubnica nad  Váhom. 

 

K bodu 5.: 

Príspevková organizácia Beckovské muzeálne nádvorie – zmena vo vedení – predloţila Ing. 

M. Jurčacková, organizácia bola zriadená na základe uznesenia obecného zastupiteľstva 

č.503/2010 z 5.1.2010. Príspevková organizácia nespĺňa kritériá rozpočtových pravidiel 

v zmysle zákona č.523/2004 Z.z., je potrebné jej činnosť ukončiť. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo  na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Beckovské muzeálne 

nádvorie p. Ing. Jozefa Pamětického, bytom Súkennícka 966/1, Modra. Starosta obce navrhol, 

aby zastupovaním bola poverená Ing. M. Jurčacková. Starosta obce dal hlasovať, 7 poslancov 

za. Obecné zastupiteľstvo poverilo Ing. Mariku Jurčackovú zastupovaním riaditeľa 

príspevkovej organizácie do ukončenia jej činnosti. 

 

 

K bodu 6.: 

Doplnok č.1 k VZN obce Beckov č.2/212 o miestnych daniach – starosta obce informoval, ţe 

návrh Doplnku č.1 bol zverejnený na 15 dní na obecnej tabuli, poslanci aj občania mali 

moţnosť sa s doplnkom oboznámiť z písomného materiálu, ktorý mali k dispozícii. 

K predloţenému materiálu nemali poslanci ţiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 7 poslancov, 7 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo  Doplnok č.1 VZN obce 

Beckov č.2/2012 o miestnych daniach bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Doplnok č.1 VZN obce Beckov č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady – starosta obce informoval, ţe podobne ako predchádzajúci návrh 

dodatku bol aj tento dodatok zverejnený na obecnej tabuli na dobu 15 dní. Poslanci materiál 

obdrţali na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Nikto nemal k predloţenému materiálu 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo  Doplnok č. 1 VZN obce Beckov č. 3/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

Úprava rozpočtu obce Beckov na rok 2013 – starosta obce informoval, ţe materiál bol 

rovnako zverejnený na obecnej tabuli na dobu 15 dní.  Poslanci mali materiál k dispozícii od 

predchádzajúceho zasadnutia. Úpravu rozpočtu prejednala finančná komisia, ktorá odporučila 

úpravu schváliť. Poslanci nemali k predloţenému materiálu ţiadne pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Úpravu 

rozpočtu obce Beckov na rok 2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Rozpočet obce Beckov na rok 2014 – starosta obce poţiadal o stanovisko predsedu finančnej 

komisie. E. Benko tlmočil zastupiteľstvu odporúčania komisie. Komisia odporučila 

nerozpočtovať príjem za Beckovské noviny, ktorý tvorí len 50 eur, navrhujú dávať do 

domácností zdarma, aby občania boli informovaní o dianí v obci. Navrhujú zníţiť výdavky, 

3076,00 eur je veľa, ak sa budú dávať zdarma do domácností je potrebné zníţiť počet strán, 
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mali by byť viac informatívne a spravodajské. Starosta obce – máme jedny z najkvalitnejších 

novín, náklady by sa nemali zniţovať. Ing. J. Martiš – noviny by mali byť viac informačné, 

upraviť ich obsah. Návrh – vypustiť 50 eur z príjmu a rozdávať noviny do domácností. 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 7 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo. 

Ďalej fin. komisia navrhla zníţiť výdavky na Obecný športový klub na úroveň roku 2013 teda 

4900 eur. Starosta informoval, ţe ročné výdavky sú 9 – 10 tisíc eur, pri nedostatku financií to 

OŠK „poloţí“. Dal o návrhu hlasovať. 6 poslancov za, 1 proti. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo návrh zníţiť príspevok pre OŠK na rok 2014 na 4900 eur. 

Finančná komisia navrhla zníţiť príspevok na mimoškolskú výchovu detí pre Kongregáciu 

sestier v Novom Meste nad  Váhom a zvýšiť výdavky na Centrum voľného času v Novom 

Meste nad Váhom z dôvodu väčšieho počtu detí. Starosta obce dal hlasovať, 7 poslancov za, 

obecné zastupiteľstvo návrh schválilo. 

Komisia ďalej navrhla zvýšiť výdavky na kultúrny dom z 4000 eur na 1500 eur – odôvodnili 

to tým, ţe nebýva toľko aktivít. Starosta obce oponoval, ţe práve preto, lebo nie je dobre 

vybavená kuchyňa. Ing. J. Martiš – ak má výdajňa jedál v základnej škole fungovať, musí sa 

dovybaviť a je tom naplánovaných  1100 eur, ktoré nebudú stačiť a škola bude výdajňu 

vyuţívať denne. Starosta obce – poslanci nemajú dostatočné informácie, na minulom 

zasadnutí zastupiteľstva bola informácia o financovaní výdajne. Firma deklaruje, ţe financie 

sú naplánované. Dozor potvrdil, ţe financie budú stačiť. Mgr. M. Strieţencová informovala, 

ţe škola dostala 2500 eur  Národnej banky a obec 4500 eur z Úradu vlády SR. Na zariadenie 

musí prebehnúť verejné obstarávanie. Predbeţný rozpočet je k dispozícii. Finančná komisia 

došla k záveru, ţe je potrebné urobiť všetko preto, aby bola dokončená výdajňa stravy. E. 

Benko – nie je vyriešený dovoz stravy z materskej školy do výdajne. Starosta obce – hygiena 

musí určiť podmienky. Keď sa nebude inovovať kultúrny dom, nebude sa dať prenajímať. A. 

Kabelíková navrhla, aby sa hlasovalo o návrhu finančnej komisie. Starosta obce dal hlasovať, 

5 poslancov za, 2 sa zdrţali hlasovania. Návrh finančnej komisie zníţiť výdavky na KD zo 

4000 eur na 1500 eur obecné zastupiteľstvo schválilo. 

Finančná komisia ďalej navrhla poskytnúť dotáciu rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, 

obom po 1500 eur, zníţením poloţky na kanalizáciu, ktorá sa v tomto roku nebude realizovať. 

Ing. Jambor – nesúhlasí, niekde  rozdávame inde škrtíme. Myslí si, ţe sú to vysoké čiastky, 

navrhuje 500  a 500 eur. Ing. J. Martiš – peniaze pre cirkvi sa vyuţijú na investície – účelovo 

určené financie. Starosta obce dal najskôr hlasovať o protinávrhu Ing. M. Jambora. 1 za, 5 

proti, 1 sa zdrţal. Tento návrh nebol schválený. Starosta obce dal ďalej hlasovať o návrhu 

finančnej komisie. 6 poslancov za, 1 sa zdrţal, obecné zastupiteľstvo schválilo účelovo 

viazané dotácie pre rímskokatolícku cirkev a evanjelickú cirkev po 1500 eur z poloţky 

kanalizácia. Konečný návrh finančnej komisie – plusový výdaj presunúť na výdajňu školy. 

Ing. J. Martiš sa informoval, či na nemôţu rýchlejšie splácať úvery. Banky zvýhodňujú 

splácanie úverov, preúverovať moţno do inej banky. Starosta obce dá preveriť moţnosti. Na 

záver dal starosta obce hlasovať o rozpočte obce na rok 2014 so schválenými zmenami. 

Prítomných 7 poslancov, 7 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zostavenie a predkladanie 

rozpočtu bez programovej štruktúry, Rozpočet obce Beckov na rok 2014 s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. Ďalej Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočet obce Beckov 

na roky 2015, 2016. Ďalej starosta obce navrhol pouţitie  prebytku hospodárenia za rok 2012 

na tvorbu  rezervného fondu. Dal o návrhu hlasovať, 7 poslancov za. – Obecné zastupiteľstvo 

schválilo pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2012  vo výške 5 984,93 eur na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

 

K bodu 10.: 
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Stanovisko hl. kontrolóra k Rozpočtu obce Beckov na rok 2014 a k úprave rozpočtu obce na 

rok 2013 – JUDr. I. Hudecová  predloţila svoje stanovisko písomne, priloţené k zápisnici. 

Poslanci písomný materiál obdrţali. Nikto nemal k predloţenému stanovisku pripomienky ani 

doplňujúce otázky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra 

k Rozpočtu obce Beckov na rok 2014 a k úprave rozpočtu obce na rok 2013 bez pripomienok. 
 

K bodu 11.: - rôzne – 

Na zasadnutí zastupiteľstva bol prítomný p. Miroslav Cipciar, ktorý poslancom vysvetlil svoj 

zámer o výstavbe dočasnej stavby ovčína, rozoberateľná stavba, dve bunky, potrebné dočasné 

vyňatie pôdy z pôdneho fondu. Jedna bunka bude na ubytovanie,, v druhej by bola výrobňa 

syrov a výrobkov. E. Benko – okolo predmetného pozemku chodia aj turisti, malo by to byť 

vybudované na úrovni. Ing. J. Martiš navrhol dať súhlasné stanovisko. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo zámer realizácie ovčína s obsluţnou prevádzkou na parcele č.752 v k. ú. obce 

Beckov pre Miroslava Cipciara, bytom Brezno, B. Nemcovej č.18 s podmienkami, ţe sa bude 

jednať o dočasnú stavbu a dotknuté orgány dajú kladné stanovisko. 

K bodu 12.: 

V diskusii poslanci hovorili k prejednávaným bodom programu. Osvetlenie v obci – často 

vypadáva.  

Ing. Martiš – daňové výmery by sa mali „vyhodiť“ do 30.6., pretoţe niekto nemá ešte teraz 

v decembri. 

J. Zbudila – ako sa bude platiť káblová televízia? Len na 1. štvrťrok? Starosta obce – asi do 

mája. 

Starosta obce informoval, ţe na obec bola doručená ţiadosť p. Antónia Tekulovej, bytom 

Beckov 347 o odkúpenie údajne obecného pozemku. Ţiadosť je neúplná a ţiadateľke 

odporučíme, aby ju doplnila. 

Ing. M. Jambor – pýtal sa starostu obce, či sa na PD Beckov informoval na chov hovädzieho 

dobytka. Starosta obce – PD nemá záujem ísť proti ľuďom a chcú problémy riešiť. Môţe sa 

nafotiť cesta okolo Tehelne teraz a po roku, aby sa dal porovnať stav tejto cesty. Nad 

Tehelňou sa vybudovali hrádzky a odvodňovací kanál, bude ich treba čistiť. Potrebné 

upozorniť PD Beckov na túto úlohu. 

 

K bodu 13.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2013: 

Uz.č.303/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22.11.2013 bez pripomienok. 

Uz.č.304/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o počte prihlásených 

účastníkov pre nového operátora. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo vypovedanie zmluvy s firmou Ján Gregor Komtel TV SAT 

Nová Dubnica k 31.1.2014. 

c) Obecné zastupiteľstvo odporúča pripraviť všetky potrebné zmluvy k podaniu výpovede. 

Uz.č.305/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľa 

príspevkovej organizácie Beckovské muzeálne nádvorie p. Ing. Jozefa Pamětického, bytom 

Súkennícka 966/1, Modra. 

b) Obecné zastupiteľstvo poverilo Ing. Mariku Jurčackovú zastupovaním riaditeľa 

príspevkovej organizácie do ukončenia jej činnosti. 

Uz.č.306/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  Doplnok č.1 VZN obce Beckov č.2/2012 

o miestnych daniach bez pripomienok. 

Uz.č.307/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  Doplnok č. 1 VZN obce Beckov č. 3/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok. 
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Uz.č.308/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 2013 

bez pripomienok. 

Uz.č.309/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

a)zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry 

b) Rozpočet obce Beckov na rok 2014 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

c) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočet obce Beckov na roky 2015, 2016. 

Uz.č.310/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2012  

vo výške 5 984,93 eur na tvorbu rezervného fondu. 

Uz.č.311/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra 

k Rozpočtu obce Beckov na rok 2014 a k úprave rozpočtu obce na rok 2013. 

Uz.č.312/2013 –  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ţiadosť o  stanovisko k zámeru 

výstavby ovčína na pozemku parc.č. E č.752 v k.ú. obce Beckov, p. Miroslava Cipciara, 

bytom Brezno, B. Nemcovej č.18. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer realizácie ovčína s obsluţnou prevádzkou na 

parcele č.752 v k. ú. obce Beckov pre Miroslava Cipciara, bytom Brezno, B. Nemcovej č.18 

s podmienkami, ţe sa bude jednať o dočasnú stavbu a dotknuté orgány dajú kladné 

stanovisko. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 13.12.2013. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 18. decembra 2013 

Zápis spracovala A. Benková 

 

 

 

 

        Karol Pavlovič 

                starosta obce 

Overovatelia z ápisnice:  

 

Mgr. Martina Strieţencová 

 

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

 

Ing. Marek Jambor 

 

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

 

 

 

 

 

 


