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11. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 15.12.2015. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Peter Žovinec 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

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

obce – Ing. Jurčacková 

5. Rozpočet obce pre rok 2016, 2017, 2018 – schválenie 

6. VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou 

jednorazovej sociálnej dávky – schválenie 

7. Doplnok č.3 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

8. VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal  prítomných 8 poslancov, 

konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Jána Macejku a p. Ľuboša Hajdúška, za 

overovateľov zápisnice p. Ing. Mareka Jambora  a  p. Annu Kabelíkovú. Za zapisovateľku 

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

zápisnice. Starosta obce ďalej predložil program podľa pozvánky s návrhom doplniť program 

o body programu:  

Úprava rozpočtu obce Beckov na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.6, 

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanie účtovnej závierky k 31.12.2014, 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2015, 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu 

na roky 2017, 2018, 

Čerpanie preklenovacieho úveru na krytie realizácie projektu Modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Beckov. 

Dal o návrhu programu s doplnenými bodmi hlasovať. Všetci 8 poslanci boli za. Program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení zo zasadnutia konaného 27.11.2015 – previedol Ing. Jaroslav Martiš, k 

uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu 

uznesení zo zasadnutia konaného 27.11.2015 bez pripomienok.  

 

K bodu 4.: 

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

Ing. Jurčacková informovala poslancov o dokončených projektoch a o realizácii projektu 
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Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beckov. Písomne, priložené k zápisnici.  Verejné 

osvetlenie  - zmluvná lehota na realizáciu projektu je 45 dní, s ohľadom na vyššiu moc (myslí 

sa tým možnosť na posunutie začatia prác, prípadne prerušenie realizácie z dôvodov 

objektívne nevhodných podmienok pre realizáciu). Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na 

vedomie. 

 

Doplnený bod programu: 

Úprava rozpočtu obce Beckov na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.6 – písomne, priložené 

k zápisnici, rozpočet bolo potrebné upraviť vo výdavkovej aj v príjmovej časti. V príjmovej 

časti je potrebné zvýšiť príjem z výnosu dane od daňového úradu, ďalšie úpravy sú 

podrobnejšie rozpísané v dôvodovej správe.  

 

K úprave rozpočtu predložila svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce – písomne, priložené 

k zápisnici, v závere JUDr. I. Hudecová odporučila poslancom úpravu rozpočtu schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Úprave 

rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.6. 

Poslanci nemali k úprave rozpočtu na rok 2015 – rozpočtovému opatreniu č.6 pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.  

 

K bodu 5.: 

Rozpočet obce pre rok 2016, 2017, 2018 – písomne, priložený k zápisnici, v dôvodovej 

správe je uvedené, že návrh rozpočtu je pripravený ako vyrovnaný, prihliadajúc na to, že 

najvyšším príjmom obce je výnos z podielových daní. Obec bude splácať dva úvery a to za 

muzeálne nádvorie a regeneráciu centrálnej časti obce a pribudne úver na modernizáciu 

verejného osvetlenia. E. Benko – riaditeľ školy mal doplniť rozpočet. 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu 

na roky 2017, 2018 – písomne, priložené k zápisnici. V závere svojho stanoviska odporučila 

hlavná kontrolórka rozpočet schváliť. Obecné zastupiteľstva vzalo na vedomie Stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k Rozpočtu Obce Beckov na rok 2016, s výhľadom na roky 2017, 

2018. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu Rozpočtu obce, starosta obce dol hlasovať. 

Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 s pripomienkou, že  riaditeľ školy nepredložil 

doplnené požiadavky do rozpočtu. 

 

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanie účtovnej závierky k 31.12.2014 – 

predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici spolu s Dodatkom správy audítora 

o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou, záver 

prečítala hlavná kontrolórka. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého 

audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky  k 31.12.2014 a Dodatok Správy audítora 

o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. 

 

K bodu 6.: 

VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou 

jednorazovej sociálnej dávky – písomne, priložené k zápisnici, p. Ľ. Hajdúšek informoval, že 

VZN bolo upravené podľa pripomienok zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  dňa 

27.11.2015. Ďalšie pripomienky poslanci nemali. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 

poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o poskytovaní 
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sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej 

dávky bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

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

odpady – písomne, priložené k zápisnici spolu s dôvodovou správou. Starosta obce 

informoval, že mikroregión odporučil poplatok za DSO vo výške 0.035 eura. E. Benko, 

predseda finančnej komisie navrhol, aby sa hlasovalo o poplatku 0.015 eura, podľa 

pôvodného návrhu. Obecný úrad by mal na marcové zasadnutie obecného zastupiteľstva 

spracovať ekonomiku odpadov za uplynulý rok, predseda finančnej komisie žiada uložiť ako 

úlohu vyplývajúcu zo zasadnutia zastupiteľstva. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 

poslancov, 7 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č.3 

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

s pripomienkou spracovať ekonomiku odpadov za uplynulý rok a predložiť na zasadnutí 

v marci 2016. 

 

K bodu 8.: 

VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách – 

predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Návrh nariadenia dostali poslanci 

s pozvánkou na zasadnutie. Nový zákon o volebnej kampani zjednotil podmienky pre 

umiestňovanie plagátov pre všetky druhy volieb, ktoré pre tým každý zákon o voľbách riešil 

samostatne. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

V návrhu VZN bola navrhnutá plocha na umiestňovanie plagátov na sklenenej výplni na 

priečelí budovy obecného úradu. S týmto návrhom poslanci nesúhlasili, navrhli umiestniť 

USB dosky na budovu lekárne alebo na oplotenie  pozemku p. Pienčáka s jeho súhlasom. Iné 

pripomienky k návrhu VZN neboli. Starosta obce dal o VZN so zmenou miesta umiestnenia 

volebných plagátov hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za 0 sa zdržalo hlasovania, 0 proti.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov 

samosprávy obcí s pripomienkou v Čl. II, bod 1. zriadiť plagátovacie plochy umiestnením 

USB dosiek na budove lekárne alebo na oplotenie  pozemku p. Pienčáka s jeho súhlasom. 

 

K bodu 9.: - rôzne 

Ing. M. Jurčacková informovala poslancov, že na základe uz. č. 99/2015,  ktoré schválilo 

finančné krytie realizácie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beckov 

prostredníctvo čerpania úveru v maximálnej výške 290 000,00 eur a uložilo obecnému úradu 

získať ponuky úverových podmienok od viacerých bánk, si obecný úrad  vyžiadal ponuky 

úverového financovania od štyroch bánk ( Prima banka Slovensko a.s., VUB a.s., OTP banka 

Slovensko a.s. a SZRB a.s.) z toho 2 banky predložili ponuku. Najvýhodnejšiu ponuku mala 

VUB a.s.. Vzhľadom k tomu, že bolo ukončené verejné obstarávanie na všetky činnosti 

v projekte a Obci Beckov bolo doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok vo výške 216 069,25 eur, prijali sme ponuku na financovanie projektu 

z dvoch úverov, a to z prekleňovacieho úveru vo výške 216 069,25 eur  s úrokovou sadzbou 

(12M EURIBOR+ Marža 0,79 % p.a.) spracovateľský poplatok 0,1 %, doba trvania 12 

mesiacov, čerpanie jednorázovo/ podľa dohody  a investičného úveru vo výške 63 483,78 eur 

s úrokovou sadzbou (12M EURIBOR+ Marža 1,2 % p.a.) spracovateľský poplatok 0,1 %, 

doba trvania 60 mesiacov, čerpanie jednorázovo/podľa dohody. Zabezpečenie úverov bude 
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Blankozmenkou obce s Dohodou o vyplňovacom práve k Blankozmenke a registrácia 

záložného práva na pohľadávku z Osobitného bankového účtu. 

Úver bude možné predčasne splatiť. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. Prítomných 8 

poslancov, 8 za, 0 sa zdržalo hlasovania , 0 bolo proti.  Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

1. čerpanie prekleňovacieho úveru vo výške  216 069,25 eur poskytnutého  Všeobecnou 

úverovou bankou a.s. za podmienok predložených v ponuke úverového financovania, 

2. čerpanie  investičného úveru vo výške  63 483,78 eur poskytnutého  Všeobecnou 

úverovou bankou a.s. za podmienok predložených v ponuke úverového financovania, 

3. ručenie Blankozmenkou obce a záložným právom na pohľadávku Osobitného 

bankového účtu. 

Starosta obce informoval ďalej poslancov, že chce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva 

15.januára 2016. S týmto návrhom poslanci súhlasili.  

 

K bodu 10.: 

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu, ako boli prerokované.  

 

K bodu 11.: 

Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

15.12.2015 : 

 

Uz.č.120/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 27.11.2015 bez pripomienok. 

 

uz.č.121/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na realizácii 

projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. 

 

uz.č.122/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k Úprave rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.6. 

 

uz.č.123/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – 

Rozpočtové opatrenie č.6 bez pripomienok. 

 

uz.č.124/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k Rozpočtu Obce Beckov na rok 2016, s výhľadom na roky 2017, 2018. 

 

uz.č.125/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet Obce Beckov na rok 2016. 

uz.č.126/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie rozpočet obce s výhľadom na roky  

2017 a 2018. 

 

uz.č.127/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

o overení konsolidovanej účtovnej závierky  k 31.12.2014 a Dodatok Správy audítora 

o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. 

 

uz.č.128/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o poskytovaní sociálnej pomoci 

obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky bez 

pripomienok. 
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uz.č.129/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č.3 k VZN č.3/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkou spracovať 

ekonomiku odpadov za uplynulý rok a predložiť na zasadnutí v marci 2016. 

 

uz.č.130/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o podmienkach umiestňovania 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do 

Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí s pripomienkou - v Čl. II, bod 1. zriadiť 

plagátovacie plochy umiestnením USB dosiek na budove lekárne alebo na oplotenie  

pozemku p. Pienčáka s jeho súhlasom. 

 

uz.č.131/2015 - Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

1. čerpanie prekleňovacieho úveru vo výške  216 069,25 eur poskytnutého  Všeobecnou 

úverovou bankou a.s. za podmienok predložených v ponuke úverového financovania, 

2. čerpanie  investičného úveru vo výške  63 483,78 eur poskytnutého  Všeobecnou 

úverovou bankou a.s. za podmienok predložených v ponuke úverového financovania, 

3. ručenie Blankozmenkou obce a záložným právom na pohľadávku Osobitného 

bankového účtu. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.12.2015.  

Starosta obce po vyčerpaní bodov programu zasadnutie ukončil. 
 

V Beckove, 18. decembra 2015 

Zápis spracovala A. Benková 
 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

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

Anna Kabelíková 

 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

 

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

Ing. Marek Jambor 
 

 


