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32.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 13.6.2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Marek Jambor, Miloš Jaroščiak 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OHZ za r.2013 a plán činnosti OHZ na r.2014 

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

obce  

6. Hospodárenie obce Beckov a záverečný účet obce za r.2013 

7. Úprava rozpočtu obce Beckov na rok 2014 

8. Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce a záverečnému účtu obce za r.2013 

9. Návrhy na udelenie cien obce pre rok 2014  

10. Schválenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2014 – 2018 v zmysle 

zák.č.346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1.: 

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

začiatku prítomných 5 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p. Jaroslava Zbudilu a p. Annu Kabelíkovú. Za 

overovateľov zápisnice Ing. Darinu Jarábkovú a Mgr. R. Murárikovú. Za zapisovateľku určil 

p. A. Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

Ďalej starosta  predložil na schválenie program zasadnutia podľa pozvánky. Poslanci schválili 

program bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení zo zasadnutia konaného 4.4.2014 – previedol p. Jaroslav Zbudila, 

k uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu 

uznesení zo zasadnutia konaného dňa 4.4.2014 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Správa o činnosti OHZ za r. 2013 a plán činnosti OHZ na r. 2014 – písomne, priložené 

k zápisnici. Poslanci k predloženej správe a plánu činnosti na rok 2014 nemali žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti OHZ za rok 2013 

bez pripomienok a schválilo plán činnosti OHZ na rok 2014.  
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K bodu 5.: 

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

informáciu predložila Ing. Marika Jurčacková, písomne, priložené k zápisnici. Ing. J. Martiš – 

ktoré boli práce naviac na jedálni ZŠ? Ing. Jurčacková – výmena radiátorov, elektroinštalácia, 

oproti obstarávaniu sú to práce naviac, ale boli to rozpočtované práce. E. Benko – v akej 

výške sa podieľala na financovaní dokončovacích prác jedálne základná škola? Ing. 

Jurčacková zašle túto informáciu poslancom e-mailom. E. Benko – finančná komisia mala 

zasadnutie v základnej škole, videli, že jedáleň je dokončená a vybavená potrebným 

zariadením. Odporúča dovybaviť v budúcnosti ako plne funkčnú kuchyňu, aby sa mohla 

využívať aj na iné účely. Starosta navrhol súťažnú komisiu pre výber dodávateľa na Opravu 

chodníka pri ceste II/507 v obci Beckov – 1. etapa a zastávky pri lekárni v zložení: J. Zbudila, 

Ing. J. Martiš, E.  Benko, Ing. M. Jurčacková. E. Benko navrhol, aby bol doplnený Ing. M. 

Jambor.  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na realizácii 

projektov financovaných z EÚ, ŠR a z rozpočtu obce bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Hospodárenie obce Beckov a záverečný účet obce za r.2013 – predložil starosta obce, 

písomne, priložené k zápisnici. Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní 

pred konaním zasadnutia od 30.5.2014. Pred zasadnutím zastupiteľstva nepodal nikto žiadne 

pripomienky. E. Benko – finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala záverečný účet, 

konštatoval, že materiál bol dobre a prehľadne spracovaný. Požiadal, aby bolo obecné 

zastupiteľstvo informované, ako správca dane vymáha pohľadávky pri daniach 

z nehnuteľností. Finančná komisia odporučila záverečný účet schváliť bez pripomienok. 

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

zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Beckov za rok 2013 a celoročné hospodárenie 

obce bez výhrad. Obecné zastupiteľstva ďalej schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 

2013 na tvorbu rezervného fondu vo výške 128.774,43 eur. 

 

K bodu 7.: 

Úprava rozpočtu obce Beckov na rok 2014 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Úprava rozpočtu bola zverejnená na informačnej tabuli v obci od 30.5.2014. Pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva nepodal nikto k úprave rozpočtu žiadne pripomienky. E. 

Benko – finančná komisia prerokovala úpravu rozpočtu a odporučila naplánovať výdaj na 

prenájom osobného služobného automobilu Peugeot Partner. Je potrebné zakúpiť auto na 

prevoz jedla z MŠ do výdajne jedál v ZŠ. Je potrebné zistiť cenu, za akú by bolo možné 

odkúpiť Peugeot, použiť financie z rezervného fondu.  Ing. J. Martiš – rezervný fond nemal  

byť rozplánovaný? Poslanci odporučili do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

rozpracovať rezervný fond podľa potrieb obce. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 

poslancov, všetci 7 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu vo výške 

86.700,00 eur. Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo Úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 

2014. 

 

K bodu 8.:  

Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce a záverečnému účtu obce za r.2013 – 

predložila hl. kontrolórka obce JUDr. I. Hudecová  písomne, priložené k zápisnici. Stanovisko 

obdržali poslanci spolu s pozvánkou a ďalšími materiálmi, nemali k predloženému materiálu 

žiadne pripomienky. Hl. kontrolórka odporučila záverečný účet obce schváliť bez výhrad. 
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Obecné zastupiteľstvo vzalo Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce a záverečnému 

účtu obce za r.2013 na vedomie.  

 

K bodu 9.: 

Návrhy na udelenie cien obce pre rok 2014 – prípravou návrhov bol poverený p. J. Zbudila, 

zástupca starostu. Predložil nasledovné návrhy, ktoré vzišli z návrhov poslancov a starostu 

obce: 

- Daniela Šimková, Beckov č. 52 – cena obce za nezištnú pomoc spoluobčanom v sociálnej 

oblasti, všetkých 7 poslancov za, obecné zastupiteľstvo cenu schválilo, 

- Mgr. Anežka Ilavská, Beckov č. 186 – cena obce za dlhoročnú prácu v oblasti školstva 

a rozvíjaní kultúrno-spločenských aktivít v obci, všetkých 7 poslancov za, obecné 

zastupiteľstvo cenu schválilo. 

- Ing. Ján Macejka, Beckov č. 577 – navrhovaná odmena za aktívnu prácu v Rade školy, 

poslanci navrhli cenu starostu, 4 za, 3 sa zdržali, obecné zastupiteľstvo cenu schválilo, 

- Iveta Martišová, Beckov č. 359 – cena starostu obce za obetavú prácu v oblasti kultúry, 7 

poslancov za, obecné zastupiteľstvo cenu schválilo, 

- Ernest Benko, Beckov č.135 – cena starostu obce za dlhoročnú prácu v obecnom 

zastupiteľstve v prospech rozvoja obce, 6 poslancov za, 1 sa zdržal, obecné zastupiteľstvo 

cenu schválilo, 

- Peter Ondrejovič, Beckov č. 67, cena starostu obce za dlhoročnú propagáciu obce doma aj 

v zahraničí, všetci za, obecné zastupiteľstvo cenu schválilo, 

- Ivan Hladký, Beckov č. 342, cena starostu obce za dlhodobú a záslužnú prácu v oblasti 

športu, všetci za, obecné zastupiteľstvo cenu schválilo, 

- Dušan Hladký, Beckov č. 315, cena starostu obce za dlhodobú a záslužnú prácu v oblasti 

športu, všetci 7 za, obecné zastupiteľstvo cenu schválilo, 

-  ďalej boli navrhnutí na odmenu za rozvoj a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva Miloš 

Jaroščiak, Beckov č. 374 a Ing. Jana Kubánová, Beckov č. 196, všetci 7 poslanci za, obecné 

zastupiteľstvo odmenu schválilo, 

- E. Benko navrhol udeliť cenu starostu obce PhDr. Hossovi, Beckov č. 128 a P. Šrámkovi, 

Beckov č. 499 za dlhoročnú prácu a  udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva, 7 poslancov za, 

obecné zastupiteľstvo cenu schválilo. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na udelenie cien obce, cien starostu obce a odmenu 

v roku 2014 podľa zápisnice.  

 

K bodu 10.: 

Schválenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2014 – 2018 v zmysle zák.č.346/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov – starosta obce informoval, že v tomto roku budú 

komunálne voľby a je potrebné v dostatočnom predstihu určiť počet poslancov, ktorí sa budú 

voliť. Navrhol ponechať počet 9 poslancov, ako doteraz. Poslanci nemali iné návrhy. Starosta 

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

v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samospráv obcí v znení neskorších predpisov 

9 poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018.  

 

K bodu 11.: - rôzne –  

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obec Beckov o overení účtovnej 

závierky k 31.12.2013 – písomne, priložené k zápisnici, poslancom bola správa doručená 

spolu s pozvánkou  a ďalšími materiálmi pred zastupiteľstvom. Nikto nemal k predloženému 
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materiálu pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

Obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky k 31.12.2013.   

 

Žiadosť ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá o umiestnenie ústredne optickej siete 

na pozemku obce – starosta obce informoval poslancov o žiadosti telekomunikačného 

operátora, ktorý poskytuje internetové služby pre občanov Beckova. Zo žiadosti nie je jasné, 

čo firma požaduje, za akých podmienok, obecné zastupiteľstvo potrebuje viac informácií. 

Obecné zastupiteľstvo odporučilo vyzvať firmu ICS Systems, aby poskytli viac informácií 

k svojej žiadosti.   

 

Žiadosť Juraja Stančeka, bytom Letná 15, Nové Mesto nad Váhom, o odkúpenie pozemku 

parc. č. 691/5 o výmere 39 m², ktorý je vo vlastníctve obce – starosta obce informoval 

o žiadosti, ktorú tiež prejednala finančná komisia, ktorá odporučila odpredať pozemok na 

základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný na náklady žiadateľa. E. Benko – 

pozemok sa nikomu nedá odpredať, pretože bol v užívaní majiteľov susedných pozemkov už 

dlhšiu dobu a cena nesmie klesnúť pod 1,85 eura za m². Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie žiadosť Juraja Stančeka, bytom Letná 15, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie 

pozemku parc. č. 691/5 o výmere 39 m², ktorý je vo vlastníctve obce Beckov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Juraja Stančeka, bytom Letná 15, Nové Mesto nad 

Váhom o odkúpenie pozemku parc.č.691/5 o výmere 39 m2, ktorý je vo vlastníctve obce 

Beckov za podmienok, že bude vypracovaný znalecký posudok a všetky náklady bude znášať 

kupujúci. 

 

 Žiadosť p. Antónie Bánovskej, bytom Beckov č. 360, o kúpu pozemku parc. č. 1316, parcela 

registra E, ostatné plochy o výmere 306 m², ktorý je vo vlastníctve obce – finančná komisia 

neodporučila pozemok predať, pretože sa nejedná o scelenie parciel, ale ak sa zastupiteľstvo 

rozhodne pozemok odpredať, tak formou najvyššej ponuky. Ing. J. Martiš – o pozemok sa 

roky starajú, nie je zaburinený, odporúča predať. Mgr. M. Striežencová – myslí si, že sa má 

odpredať tomu, kto sa o pozemok stará. E. Benko – neodpredal sa pozemok na Lipkách ani p. 

E. Budikovej, v prípade tohto pozemku sa jedná už o tretieho záujemcu, doteraz sa nepredal. 

Starosta dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 5 za, 2 sa zdržali hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť  Antónie Bánovskej, bytom Beckov č. 360 o kúpu 

pozemku parc. č. 1316, parcela reg. E, ostatné plochy o výmere 306 m², ktorý je vo 

vlastníctve obce. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť  Antónie Bánovskej, bytom Beckov č. 360 o kúpu 

pozemku parc. č. 1316, parcela reg. E, ostatné plochy o výmere 306 m², ktorý je vo 

vlastníctve obce za podmienky, že kupujúci uhradia vypracovanie znaleckého posudku. Cena 

pozemku sa určí na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

Žiadosť prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine v roku 2014 

o finančný príspevok – starosta obce informoval o žiadosti, ktorou oslovujú okolité obce. 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o finančný príspevok na Slávnosti  bratstva Čechov 

a Slovákov na Javorine.   

 

Oznámenie Zdenky Ondrejovičovej, bytom Beckov č. 185  o ukončení členstva v KOŽP 

z rodinných dôvodov – obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.   

 

K bodu 12.:  
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V diskusii oznámila Mgr. Martina Striežencová, že v redakčnej rade sa uskutočnila zmena , je 

potrebné doplniť Petru Šutovskú a starosta obce navrhol doplniť Janku Ježovicovú ako 

pracovníčku pre kultúru. Obecné zastupiteľstvo vzalo tieto zmeny na vedomie.   

A. Kabelíková – akým spôsobom sa vyberajú poplatky za hrobové miesta na cintoríne? 

Starosta obce – spíše sa zmluva o prenájme hrobového miesta a podľa druhu hrobu sa platí, ak 

sa však k hrobu niekto hlási. Musí byť známy konkrétny prenajímateľ hrobového miesta, 

s tým sa spíše zmluva.  A. Kabelíková – mali by sa na jednotlivé hroby, za ktoré nikto neplatí, 

umiestniť oznámenia, že sa hrob do 2 rokov zruší, ak nikto nezaplatí nájom.   

Ing. D. Jarábková –navrhuje, aby sa na hrob Karola Bórika vysadila zeleň.  Starosta obce 

súhlasí – iniciatívna by mala byť KOŽP.  

 Ing. J. Martiš – navrhuje odstrániť zvyšok po lipe, ktorá sa nachádza pri jeho nehnuteľnosti 

Beckov č.177, ale je na pozemku Slovenskej správy ciest. Bude sa hľadať riešenie. E. Benko 

– cesta pri p. E. Koníčkovej, Beckov č. 216 a p. Kollárovej, Beckov č. 218 je 

v katastrofálnom stave, samé jamy – mala by sa spraviť oprava tejto komunikácie. Ing. J. 

Martiš – navrhuje reklamovať prerastanie buriny na námestí a na parkovisku pri OcÚ – 

preverí Ing. Jurčacková, ale v každom prípade je potrebné zaslať zhotoviteľovi reklamáciu.  

Mgr. M. Striežencová – počas letných mesiacov navrhuje zakázať v Kúrii Beckov usporiadať 

ohňostroje, ohrozuje to nehnuteľnosti občanov bývajúcich v okolí a nedávno spôsobili požiar. 

Starosta obce už ohňostroje zakázal. 

 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 

4.4.2014: 

uz.č.334/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného 4.4.2014  bez pripomienok. 

 

uz. č.335/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti OHZ za rok 

2013. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo plán činnosti OHZ na rok 2014 bez pripomienok. 

 

uz.č.336/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na realizácii 

projektov financovaných z EÚ, ŠR a rozpočtu obce bez pripomienok. 

 

uz. č.337/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Beckov za rok 2013 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 128.774,43 eur s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz. č.338/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu vo výške 

86,700,00 eur 

 

uz. č.339/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce Beckov na rok 2014. 

 

uz.č.340/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hl.kontrolóra 

k návrhu záverečného účtu obce Beckov za rok 2013. 

 

uz.č.341/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na udelenie cien obce na rok 2014 

podľa zápisnice. 
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uz.č.342/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách 

do samospráv obcí v znení neskorších predpisov 9 poslancov obecného zastupiteľstva na 

volebné obdobie 2014 – 2018. 

 

uz.č.343/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

Obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky k 31.12.2013. 

 

uz.č.344/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ukončenie členstva Zdenky 

Ondrejovičovej, bytom Beckov č.185 v KOŽP  z osobných dôvodov. 

 

uz.č.345/2014 –  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o umiestnenie ústredne 

optickej siete pre ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá na pozemku obce Beckov, 

parc.č.  278/3. 

 

 uz.č.346/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Antónie Bánovskej, 

bytom Beckov č.360 o kúpu pozemku parc. č. 1316, parcela reg. E, ostatné plochy o výmere 

306 m2, ktorý je vo vlastníctve obce. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť  Antónie Bánovskej, bytom Beckov č.360 o kúpu 

pozemku parc. č. 1316, parcela reg. E, ostatné plochy o výmere 306 m2, ktorý je vo 

vlastníctve obce za podmienky vypracovania znaleckého posudku a určenia ceny na ďalšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

uz.č.347/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Juraja Stančeka, bytom 

Letná 15, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie pozemku parc.č.691/5 o výmere 39 m², ktorý 

je vo vlastníctve obce Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Juraja Stančeka, bytom Letná 15, Nové Mesto nad 

Váhom o odkúpenie pozemku parc.č.691/5 o výmere 39 m², ktorý je vo vlastníctve obce 

Beckov za podmienky vypracovania znaleckého posudku. 

 

uz.č.348/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť prípravného výboru 

Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine o finančnú podporu. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť prípravného výboru Slávností bratstva Čechov 

a Slovákov na Javorine o finančnú podporu.  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia, konaného dňa 13.6.2014. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 17.6.2014  

Zápis spracovala A. Benková 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Darina Jarábková ............................................ 

 

Mgr. Romana Muráriková ...............................................   

 

 

         Karol Pavlovič 

         starosta obce 


