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36.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 5.12.2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Miloš Jaroščiak, Mgr. Romana Muráriková, Anna Kabelíková, Mgr. M. 

Striežencová 
 

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 – prerokovanie 

5. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 – prerokovanie 

6. Stanovisko hl. kontrolóra k Rozpočtu obce Beckov na rok 2015 a k úprave rozpočtu 

obce na rok 2014 

7. Návrh Doplnku č.2 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach – prerokovanie 

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

a drobné stavebné odpady - prerokovanie  

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

  

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, 

prítomných 5 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné a požiadal 

poslancov, aby z dôvodu uznášaniaschopnosti neodchádzali..  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p.Jaroslava Zbudilu a Ing.Jaroslava Martiša. Za 

overovateľov zápisnice p.Ing. Darinu Jarábkovú a Ernesta Benka. 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. Všetkých 5 poslanci bolo za, program zasadnutia bol 

schválený. 
 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení – kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia, ktoré sa konalo 21.11.2014 

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

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 21.11.2014 bez pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Návrh rozpočtu obce pre rok 2015, 2016, 2017 – písomne, poslanci materiál obdržali na 

predchádzajúcom zasadnutí. Starosta obce informoval, že návrh rozpočtu bol vyvesený na 
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informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce do 5.12.2014. Do termínu 28.11.2014 

na OcÚ neprišli žiadne pozmeňujúce návrhy. Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii. 

E.Benko, predseda finančnej komisie  podal informáciu zo zasadnutia komisie, zápisnica 

z fin. komisie priložená k zápisnici. Komisia navrhla niektoré zmeny a to nasledovne: Zvýšiť 

príjmy v trasferoch – očakávame preplatenie výdavkov na cestovný ruch vo výške 38228,46 

eur, navýšiť daň zo stavieb podľa roku 2014 na 180000,00 eur, ostatné príjmy na 5150,00 eur. 

Ďalej je potrebné do výdavkov započítať 1440,00 eur za vyhotovenie monitorovacích správ za 

budované akcie z európskych fondov – ZŠ, Muzeálne nádvorie, Regenerácia centrálnej časti 

obce a cestovný ruch. Doplniť do výdavkov 1000,00 eur - príspevok pre evanjelickú cirkev, 

1000,00 eur na vybudovanie dažďovej kanalizácie v ulici Nová smerom k trativodu na 

futbalové ihrisko. Doplniť ďalej do výdavkov cestu v areáli ZŠ smerom k jedálni vo výške 

7000,00 eur a na nákup automobilu pre obce vo výške 5000,00 eur. Komisia navrhuje upraviť 

rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozdeliť podľa potreby na údržbu miestnych 

komunikácií a chodníkov a prípravu kanalizácie. Finančná komisia doporučila obecnému 

zastupiteľstvu rozpočet obce na rok 2015 schváliť a rozpočet na roky 2016 a 2017vziať na 

vedomie. Starosta obce upozornil, že evanjelická cirkev si nedala žiadosť o dotáciu z rozpočtu 

obce podľa platného VZN obce Beckov o poskytovaní dotácií a tým sa porušuje toto 

nariadenie. Ing. M.Jambor – myslí si, že sú dôležitejšie výdavky, na ktoré sú potrebné 

financie, ako dokončenie školy, vybavenie kuchyne v kultúrnom dome, na čom by obec 

mohla zarábať, keby prenajímala kultúrny dom na podujatia ako stužkové slávnosti a podobne 

a my dávame cirkvám. Mali by si povedať, čo je dôležitejšie. Ing. D.Jarábková – vzhľadom 

na situáciu v evanjelickej cirkvi, nemal kto podať žiadosť o príspevok. Budú však oslavy 

narodenia J.M. Hurbana, takéto oslavy sú len raz za dlhý čas, bolo by vhodné, aby obec 

prispela na úpravu fary alebo kostola. 

Starosta obce – trvalo sa vždy na tom, aby podali inštitúcie žiadosť o dotáciu, nemá problém 

s tým, aby sa dali peniaze cirkvám. V minulosti sa bezplatne pokosilo. Ing. M.Jambor – nie je 

proti cirkvi, ak budú peniaze, nech sa dá, ale sú prvoradejšie problémy – pokazený fekálny 

voz, auto pre starostu. Starosta obce – v podnikateľskej činnosti sú peniaze na fekálny voz, aj 

keď nie na nový. E.Benko – možno by nebola potrebná takáto diskusia, keby sa peniaze 

v rozpočte pridelili vcelku – niekoľko %. Ing. M.Jambor žiadal o zapísanie pripomienky do 

zápisnice, aby sa peniaze, ak budú, presunuli v roku 2015 na vybavenie kultúrneho domu – 

kuchyne. JUDr.I.Hudecová – ev.cirkev by si mala dať dodatočne žiadosť, ak nepožiadajú 

o príspevok, peniaze sa presunú. Starosta obce – ak niekto príde, že chce podpísať zmluvu na 

príspevok? Ing. M.Jambor – robíme precedensy, čo sa týka žiadostí, minule sa schválil 

sociálny príspevok, na budúci rok bude toľko žiadostí, že nebudeme vedieť čo s nimi. Starosta 

obce – musia byť stanovené kritériá, ktorá sa musia dodržiavať. 

Starosta obce dal hlasovať o rozpočte obce s navrhovanými zmenami z finančnej komisie. 

Prítomných 5 poslancov, všetkých 5 hlasovala za. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet 

obce na rok 2015 s predloženými návrhmi finančnej komisie uvedenými v zápisnici. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočty obce na rok 2016 a 2017. 
 

K bodu 5.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2014 – starosta obce informoval, že predloženému návrhu 

úpravy rozpočtu obce na rok 2014 neprišli na OcÚ žiadne pripomienky. E.Benko informoval 

o pripomienkach finančnej komisie. Komisia navrhuje navýšiť v príjmovej časti Trasfery 

o 5129,00 eur, jedná sa o transfer pre ZŠ na odmeny a kreditné príplatky. Vo výdavkovej časti 

navrhuje komisia upraviť výdavky za prenájom dopravných prostriedkov – auto Peugeot 

Partner na sumu 3096,00 eur a za havarijné poistenie na uvedené auto 331,00 eur. Ďalej 
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komisia navrhuje schváliť výdavok na zakúpenie rozmetadla na zimnú údržbu vo výške 

900,00 eur. Príjmy a výdavky v transferoch na hmotnú núdzu, rodinné prídavky 

a pracovníkov na hrade poskytované ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom budú upravené podľa 

poskytnutých finančných prostriedkov do konca roka. V kapitálových výdavkoch 

nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu na nezrealizované akcie vo výške 

7959,91 eura doporučuje finančná komisia presunúť späť do rezervného fondu. Finančná 

komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu obce na rok 2014 s uvedenými 

zmenami schváliť.  Zároveň starosta obce predložil návrh na vyplatenie odmien pre 

pracovníkov obce vo výške 2800,00 eur s odvodom cca 980,00 eur z dôvodu zvýšenia 

príjmov a úsporného vynakladania výdavkov. Aj pri vyplatení odmien skončí finančné 

hospodárenie obce s prebytkom. E.Benko – malo by sa schváliť spolu s úpravou rozpočtu na 

rok 2014. Ing.J.Martiš – prečo sa o odmenách nehovorilo už na finančnej komisii, sú 

započítané v úprave rozpočtu? Je potrebné zapracovať do úpravy rozpočtu. Starosta obce dal 

o zmenách hlasovať, prítomných 5 poslancov, 5 za. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so 

zmenami navrhnutými finančnou komisiou a s navrhnutými odmenami. Starosta obce dal 

hlasovať o úprave rozpočtu na rok 2014. Prítomných 5 poslancov, 5 za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2014 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
 

K bodu 6.: 

Stanovisko hl. kontrolóra k Rozpočtu obce Beckov na rok 2015 a k úprave rozpočtu obce na 

rok 2014 – JUDr. Ivana Hudecová predložila stanovisko písomne, priložené k zápisnici. 

Poslanci nemali k stanovisku hl. kontrolórky pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k Rozpočtu obce Beckov na rok 2015 a k úprave rozpočtu 

obce na rok 2014 bez pripomienok. 
 

K bodu 7.: 

Návrh Doplnku č.2 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach – návrh doplnku obdržali poslanci 

na ostatnom zastupiteľstve, bol 15 dní vyvesený na informačnej tabuli v obci. Finančná 

komisia odporučila doplnok schváliť. K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať, prítomných 5 poslancov, 5 za.  Obecné zastupiteľstvo schválilo 

Doplnok č.2 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach bez pripomienok. 
 

K bodu 8.: 

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

stavebné odpady - návrh doplnku obdržali poslanci na ostatnom zastupiteľstve, bol 15 dní 

vyvesený na informačnej tabuli v obci. Finančná komisia odporučila doplnok schváliť. 

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 5 

poslancov, 5 za.  Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č.2 k VZN č.3/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok. 

 
 

K bodu 9.: - rôzne –  

Starosta obce požiadal o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 20 dní, ktorú si pre 

pracovné zaneprázdnenie nemohol vyčerpať, pri funkcii starostu obce organizoval aj prácu na 

obecnej prevádzke. Poslanci nemali k žiadosti pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 
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prítomných 5 poslancov, 5 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie dovolenky Karola 

Pavloviča v počte 20 dní. 

Starosta obce ďalej informoval, že ustanovujúce zasadnutie nového  obecného zastupiteľstva 

bude 2.januára 2015 o 16,00 hod. v klube pri parku. Je potrebné, aby sa čo najskôr noví 

poslanci a starosta stretli a pripravili personálne obsadenie komisií, náplň práce komisií 

a ďalšie náležitosti, ktoré sú schvaľované na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva. 
 

K bodu 10.: 

Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov programu. Iné diskusné príspevky neboli. 
 

K bodu 11.: 

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

5.12.2014: 

uz.č.378/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného 21.11.2014  bez pripomienok. 

 uz.č.379/2014/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Beckov pre rok 2015 

s pripomienkami finančnej komisie uvedenými v zápisnici. 

b) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh rozpočtu s výhľadom na rok 2016 a 2017. 

uz.č.380/2014/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 

2014 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunúť nevyčerpané finančné prostriedky 

v kapitálových výdavkoch z rezervného fondu na nezrealizované akcie vo výške 7959,91 eura 

späť do rezervného fondu. 

uz.č.381/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo   Doplnok č. 2 k VZN č.2/2012 o miestnych 

daniach  bez pripomienok. 

uz.č.382/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 2 k VZN č.3/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  bez pripomienok. 

uz.č.383/2014  – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra 

k Rozpočtu obce Beckov na rok 2015, 2016 a 2017 a k úprave rozpočtu obce na rok 2014 bez 

pripomienok. 

uz.č.384/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie dovolenky Karola Pavloviča 

v počte 20 dní. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 5.12.2014. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za účasť na 

zasadnutí a posledné zasadnutie vo volebnom období 2010 - 2014 ukončil. 

V Beckove, 9.12.2014 

Zápis spracovala A. Benková 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Ernest Benko       ............................................. 

               Karol Pavlovič 

               starosta obce 
 


