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35.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 21.11.2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Miloš Jaroščiak, Mgr.Romana Muráriková 
 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh rozpočtu obce pre rok 2015, 2016, 2017 – predloženie 

5. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 – predloženie 

6. Návrh Doplnku č.2 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach – predloženie 

7. Návrh Doplnku č.2 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady - predloženie 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie, záver 

 

  

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, 

prítomných 7 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p.Ernesta Benka a p. Mgr.Darinu Jarábkovú. Za 

overovateľov zápisnice p.Ing.Jaroslava Martiša a p.Jaroslava Zbudilu.. Za zapisovateľku určil 

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

Starosta obce dal ďalej hlasovať o návrhu programu zasadnutia v zmysle pozvánky. Poslanci 

nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. Všetci 7 poslanci boli za, program zasadnutia bol 

schválený. 
 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení – kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia, ktoré sa konalo 12.9.2014 

previedol p. Jaroslav Zbudila, zástupca starostu obce. K uzneseniam neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 12.9.2014 bez pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Návrh rozpočtu obce pre rok 2015, 2016, 2017 – písomne, priložené k zápisnici, dôvodovú 

správu predniesol starosta obce, rovnako je priložená k zápisnici. Návrh rozpočtu bol 

vyvesený na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce na 15 dní do 5.12.2014. 

Pripomienky, návrhy a zmeny môžu poslanci a občania predložiť písomne do 28.11.2014 na 

OcÚ alebo zaslať na e-mailovú adresu obce. Následne bude prerokovaný vo finančnej 

komisii. Starosta obce pripomenul, že bude potrebné zakúpiť osobný automobil pre potreby 
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obce, vozenie obedov z materskej škôlky do základnej školy. Bola podaná žiadosť na MV SR 

o odkúpenie auta z vyradených áut, zatiaľ nemáme odpoveď, ak by vyhoveli žiadosti a auto 

nám ponúkli, nemuselo by sa kupovať nové. 

E.Benko, predseda finančnej komisie  - ako sa bude rozpočet predkladať, s programovou 

štruktúrou alebo bez nej? Starosta obce  - keďže sa už v minulom roku predkladal bez 

programovej štruktúry, ani tento rok sa nebude predkladať s programovou štruktúrou. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo predloženie návrhu rozpočtu obce na rok 2015, 2016, 2017 na vedomie. 

Starosta obce dal hlasovať o tom, či sa bude rozpočet zostavovať a predkladať bez 

programovej štruktúry, prítomných 7 poslancov, všetkých 7 za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Beckov bez programovej štruktúry. 

 

K bodu 5.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2014 – predložené písomne, priložené k zápisnici, dôvodovú 

správu predniesol starosta obce, priložená k zápisnici. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 bola 

vyvesená na informačnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce na dobu 15 dní do 

5.12.2014. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženie Úpravy rozpočtu obce na rok 

2014. 

K bodu 6.: 

Návrh Doplnku č.2 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach – návrh predložený písomne, 

priložený k zápisnici, starosta obce informoval, že návrh bol vyvesený na informačnej tabuli 

obce. V dôvodovej správe sa uvádza  dôvod, prečo sa doplnok k VZN má prijať a o aké 

úpravy sa jedná. Dôvodová správa priložená k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie predloženie návrhu Doplnku č.2  k VZN č.2/2012 o miestnych daniach. 

K bodu 7.: 

Návrh Doplnku č.2 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady - návrh predložený písomne, priložený k zápisnici, starosta obce informoval, 

že návrh bol vyvesený na informačnej tabuli obce. V dôvodovej správe sa uvádza  dôvod, 

prečo sa doplnok k VZN má prijať a o aké úpravy sa jedná. Dôvodová správa priložená 

k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženie návrhu Doplnku č.2  VZN 

č.3/2012 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu 8.: - Rôzne – 

Žiadosť p. Aleny Kročitej, bytom Beckov č.344 ohľadne poskytnutia jednorazovej sociálnej 

dávky občanovi obce  - informáciu podala predsedníčka sociálnej komisie p. Anna 

Kabelíková, sociálna komisia po preskúmaní neodporučila vyhovieť žiadosti. 

Ing. Jaroslav Martiš – musí sa prehodnotiť VZN o poskytovaní týchto dávok, stanoviť 

podmienky za akých sa budú tieto dávky  poskytovať. Pozná situáciu p. Kročitej, nemá to 

ľahké. A.Kabelíková – žiadateľka sa stará o vnúčatá, mohli by jej pomôcť jej vlastné dcéry. 

Nebola jej uznaná hmotná núdza. Niektorí občania majú tiež nízky príjem a nežiadajú 

o sociálny príspevok. Jaroslav Zbudila – bola sa komisia o skutkovom stave presvedčiť? – 

preverovala p. Mgr.Badžgoňová.  

Ernest Benko – neuviedla v akej výške by jej príspevok pomohol? Ing.Jaroslav Martiš – keď 

hovoríme o soc.práci a nechceme priznať príspevok. Veď každý má možno deti, ktoré by im 

mali pomôcť, majú domy, šperky, každý by mal potom predať majetok? Potom nedáme 

nikomu nič. Starosta obce – netreba negovať všetku sociálnu prácu, sociálna komisia dala 

návrh. 

Ernest Benko – keď by to bol jeden príspevok (200 eur), čo sa tým vyrieši? Prispieť 

konkrétne na niečo – plyn, drevo, zvýšené náklady na prežitie. 
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Do diskusie k tomuto bodu sa zapojil aj novozvolený starosta obce p. Ing. Ján Križan, ktorý 

podotkol, že by zastupiteľstvo malo  občanovi vyhovieť, keď o sociálny príspevok požiada. 

Ak o príspevok požiada, nechce asi špekulovať, niekomu pomôže 10 eur, inému 50. Ing. 

Martin Ilavský študoval judikáty k sociálnym veciam a informoval poslancov, že sociálna 

komisia nemá prihliadať na to, že občan v minulosti nejaké peniaze vynaložil napr. na opravu 

domu a pod. Ak sú v rozpočte peniaze na takéto príspevky, obecné zastupiteľstvo musí  

rozhodnúť. 

Starosta obce – riadime sa platným VZN. Anna Kabelíková – pri poslednom príspevku sa 

prihliadalo na konkrétnu potrebu vynaloženia peňazí. Ernest Benko  - žiadateľka mala 

špecifikovať koľko peňazí potrebuje a na čo. Starosta obce predložil návrh, pretože tento stav 

potrebuje žiadateľka preklenúť do júla roku 2015, tak navrhol prispieť po 100 eur na mesiac, 

teda sumou 700 eur. – 1.návrh. Poslanci navrhovali doplniť žiadosť o sumu a účel – 2.návrh. 

JUDr. Hudecová – mali by sa držať rozpočtu, či sú na to financie. Ing. Marek Jambor – keď 

nežiada konkrétnu sumu, môže sa jej schváliť 100 eur. – 3.návrh. Starosta obce dal hlasovať 

o jednotlivých návrhoch. Za 3.návrh hlasoval 1 za, 4 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Návrh 

neprešiel. Za 2. návrh hlasovali 3 poslanci za, 4 sa zdržali hlasovania. Návrh neprešiel. za 

1.návrh hlasoval 1 poslanec za, 6 poslancov sa zdržalo. Ani tento návrh nebol schválený. 

Ďalej navrhol p. J.Zbudila 400 eur – 1.návrh. Ing. Marek Jambor navrhol 150 eur – 2.návrh. 

Za 2.návrh hlasoval 1 poslanec za, 6 sa zdržalo. Za 1.návrh hlasovali 2 poslanci za, 5 sa 

zdržalo. Ani jeden návrh nebol schválený. Mgr. Martina Striežencová navrhla 300 eur, 5 

poslancov za a 2 sa zdržali. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazovej 

sociálne dávky p. Alene Kročitej, bytom Beckov č.344 vo výške 300 eur. 
 

Pozemok pre ICS Systems Stará Turá – starosta obce dal slovo p. Kohútovi, zo spoločnosti 

ICS Stará Turá.  Spoločnosť je ochotná zaplatiť mierne vyššiu cenu za pozemok, ako obec 

predáva pozemky. E.Benko – zaťažujeme náš obecný pozemok. Starosta obce – navrhol dať 

urobiť geometrický plán a znalecký posudok. Ing. Jaroslav Martiš – len náklady za tento 

pozemok budú 500 eur, pozemky v obci sa predávajú za 35 eur. Ing. Marek Jambor – nevieme 

sa dohodnúť na inom pozemku, napríklad pri ihrisku? Pán Kohút objasnil, že hľadali v obci 

miesto, na ktorom by mohli umiestniť hviezdicovú ústredňu, aby bol signál všade dobrý 

a sústredili sa tiež na lokalitu, kde sa budú v budúcnosti stavať rodinné domy. Ing. Marek 

Jambor navrhol zrušiť predchádzajúce uznesenie z minulého zastupiteľstva a vytypovať inú 

vhodnú lokalitu. Pán Kohút – poskytujú bezodplatne internet pre obecný úrad a hrad, nechceli 

by narušiť dobrú spoluprácu. Starosta obce dal hlasovať o návrhu zrušiť uznesenie č. 

369/2014 zo dňa 12.9 2014. 6 poslancov za , 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

zrušilo uznesenie č.369/2014 zo dňa 12.9.2014 a uložilo v súčinnosti so spoločnosťou ICS 

Systems Stará Turá vybrať vhodný pozemok na účel uvedený v žiadosti. 
 

K bodu 9.: 

V diskusii Ing. Ján  Križan požiadal o to, aby schvaľovalo túto žiadosť nové zastupiteľstvo.  

Starosta obce oznámil poslancom, že ďalšie zasadnutie bude 5. decembra 2014 a vzhľadom na 

požiadavku Predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR o zotrvanie p. 

Ing.Križana vo funkcii vedúceho katastrálneho odboru Okresného úradu Trenčín do 

31.12.2014  ustanovujúce zasadnutie bude v najneskoršom možnom termíne a to 2.januára 

2015. 
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K bodu 10.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva , konaného dňa 21.11.2014: 

Uz. č.370/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 12.9.2014 bez pripomienok. 

Uz.č.371/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce 

Beckov bez programovej štruktúry. 

Uz.č. 372/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh rozpočtu Obec Beckov pre 

rok 2015, s výhľadom na rok 2016, 2017. 

Uz. č. 373/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu Obec Beckov na 

rok 2014. 

Uz.č. 374/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh Doplnku č.2 k VZN 

č.2/2012 o miestnych daniach bez pripomienok. 

Uz.č.375/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh Doplnku č.2 k VZN 

č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez 

pripomienok. 

Uz.č. 376/2014 -  Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 

pre pani Alenu Kročitú, Beckov č.344 vo výške 300 eur. 

Uz.č.377/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.369/2014 zo dňa 12.9.2014. 

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá v súčinnosti so spoločnosťou ICS Systems Stará Turá vybrať 

vhodný pozemok na účel uvedenej žiadosti. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 21.11.2014. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 25.11.2014 

Zápis spracovala A.Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Jaroslav Martiš 
 

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

Jaroslav Zbudila 
 

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

 

        Karol Pavlovič 

        starosta obce 


