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5. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 12.6.2015 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Benko Ernest, Kabelíková Anna, Žovinec Peter 

 

 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 

5. Plán činnosti OHZ na rok 2015, odvolanie a voľba veliteľa OHZ 

6. Informácia o podaných projektoch – predkladá Ing. M.Jurčacková 

7. Záverečný účet Obec Beckov za rok 2014 

8. Stanovisko hl. kontrolóra Obce Beckov k záverečnému účtu  

9. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.3 na r.2015 

10. Rada školy – prerokovanie zmien v Rade školy 

11. Prerokovanie prevzatia komunikácie v obvode IBV 9 rodinných domov Pri Ihrisku 

12. Prerokovanie platu starostu obce podľa zákona č.253/1994 Z.z. 

13. Návrh lokalít na zmenu ÚPN–O Beckov 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.:  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné a dal hlasovať za predložený program 

zasadnutia, ktorý bol schválený. 

 

K bodu 2.:  

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Jaroslava Martiša a p.Ing. Martina 

Ilavského, za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Macejku  a  p. Ľuboša Hajdúška. Za 

zapisovateľku určil p. M.Jurčackovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a 

overovateľov zápisnice.  

 

 K bodu 3.:  

Kontrola uznesení zo zasadnutia konaného 10.4.2015– previedol Ing. Jaroslav Martiš, k 

uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu 

uznesení bez pripomienok.  

 

K bodu 4.: 

Správa o činnosti OHZ za rok 2014  bola predložená všetkým poslancom písomne, každý 

z poslancov deklaroval, že  sa s ňou oboznámil a OZ vzalo správu na vedomie bez 

pripomienok. 
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K bodu 5.:  

Starosta oznámil prítomným, že plán činnosti OHZ na rok 2015 bude predkladať nový veliteľ 

OHZ. Nasledovalo odvolanie z funkcie súčasného veliteľa OHZ p.Pavla Strieženca, z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku a návrh na obsadenie tejto funkcie pánom Marekom 

Šutovským. OZ oba kroky pri obsadení funkcie veliteľa schválilo a novému veliteľovi uložilo 

predložiť plán činnosti na rok 2015, do najbližšieho OZ. 

 
K bodu 6.:  

Informácia o podaných a realizovaných projektoch predložila Ing. Marika Jurčacková,  

 priložené k zápisnici. Ing. J. Macejka – otázka k stavu príprav na realizáciu prístupovej 

komunikácie v areáli ZŠ- zodpovedala Jurčacková, Ing.Martiš a Ing. Macejka – otázka 

k financovaniu realizácie triedy pre predškolákov v rámci projektu – Rozširovanie kapacity 

MŠ- a k pokrytiu nákladov na jej budúcu prevádzku plánovanú od 1.1.2016. Zástupcovia obce 

v diskusii dospeli k jednotnému názoru, že kontinuálny rozvoj obce bude zabezpečený len 

vtedy, ak sa obec postará o adekvátny rozvoj služieb a školstva. 

 

K bodu 7.:  

Ing. Kopúnová predložila záverečný účet hospodárenia obce za rok 2014. Ing. Ilavský 

požiadal o vysvetlenie k dani z nehnuteľností a k ostatným daniam a poplatkom, jednalo sa 

o pohľadávky obce voči daňovníkom  Ing Kopúnová podala vysvetlenie o tom o aké 

pohľadávky sa jedná. Ďalšia diskusia bola o bežných výdavkoch na kultúru a šport , 

porovnávali sa výdavky kultúra versus šport. Poslanci prezentovali názor, že by sme sa nemali 

viazať len na očakávané dotácie v oblasti rozvoja športu, ale podporiť šport aj 

nízkonákladovými aktivitami ako je údržba bývalých športových plôch a ich vybavenie 

drobnými športovými potrebami ( bránky, koše, siete....). 

Ďalšia diskusia poslancov sa týkala nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých 

Ministerstvom financií SR na zvýšenie platov zamestnancov reg. školstva, ktoré boli vrátené 

do ŠR. Starosta prečítal správu riaditeľa ZŠ, v ktorej popísal skutkový stav bez zdôvodnenia 

postupu bývalého vedenia ZŠ. 

Pani Ing.Kopúnová ďalej predložila návrh na použitie prebytku hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 67.683,35 € a návrh použitia prebytku hospodárenia z 

podnikateľskej činnosti na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 304,95 €. 

 Ing.Martiš – finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala záverečný účet za rok 2014 

a použitie prebytkov hospodárenia z roku 2014 a odporučila ho schváliť bez pripomienok.  

 
K bodu 8.:  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu mali poslanci 

k dispozícii vopred (v písomnej forme) a vzali ho na vedomie bez pripomienok. 

 
K bodu 9.:  

Ing. Kopúnová predložila návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 ( Rozpočtové opatrenie za 

rok 2015 č.3), ktorý mali poslanci k dispozícii vopred ( v písomnej forme) a navrhla úpravu 

ďalších položiek, ktoré sa po doručení pôvodného návrhu stali aktuálnymi. Išlo hlavne o 

úpravu položiek týkajúcich prijatých transferov a dotácií, prípadne o úpravu kapitálových 

výdavkov. Ďalej predložila návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 40 480,00 €. V diskusii k tomuto návrhu mal Ing. Ilavský otázku k nedoplatkom na 

daniach a poplatkoch, ktorých zloženie mu Ing. Kopúnová vysvetlila a zároveň ozrejmila 

možnosti pre použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu. Pán Hajdúšek, v súvislosti 

s rozpočtom, odprezentoval požiadavku občanov na vytvorenie betónovej plochy na 
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basketbal. Finančná komisia odporučila návrh na úpravu rozpočtu a použitie rezervného 

fondu, obecnému zastupiteľstvu, schváliť. 

 
K bodu 10.:  

Starosta predložil návrh na zmenu zástupcov obce  v Rade školy. Navrhol odvolanie pani Ing. 

Dariny Jarábkovej a pána Milana Nožinu a menovanie Ing. Jána Macejku a Ivety Martišovej. 

Zmena nastala z dôvodu väčšej zainteresovanosti na rozhodovaní o školských záležitostiach 

novomenovaných, vzhľadom k tomu, že ich deti sú  žiakmi ZŠ. 

 

K bodu 11.:  

Ing.Martiš predložil informáciu o prevzatí komunikácie v stavebnom obvode IBV – 9 

rodinných domov Pri Ihrisku a navrhol uskutočnenie prevzatia v dvoch krokoch. Prvým 

krokom je uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve a po doriešení vlastníckych vzťahov 

k predmetným pozemkom, je druhým krokom, prevzatie komunikácie vodovodu a verejného 

osvetlenia. Predpokladaný termín ukončenia tejto akcie je september 2015. 
 

K bodu 12.:  

Ing. Martiš predložil návrh na úpravu platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Voči návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

K bodu 13.:  

Starosta predložil informáciu k zmene územného plánu. Vzhľadom k tomu, že je narastajúci 

záujem o kúpu pozemkov v Beckove na stavbu RD a v súvislosti so zmenou ochranného pásma 

okolo poľnohospodárskeho družstva, otvára sa možnosť rozšíriť pozemky na zastavanie od 

miestnej komunikácie parc.č. 5127/3  až po ochranné pásmo diaľnice. V diskusii k tomuto bodu 

sa všetci zhodli na navrhovanom postupe – zistiť u vlastníkov dotknutých pozemkov ich ochotu 

podieľať sa financovaní zmeny ÚP. Ing. Martiš vysvetlil súvislosti a postupy pri tvorbe ÚP 

a podotkol, že je potrebné brať na zreteľ kapacitne obmedzený vodný zdroj v obci. Ing. Ilavský 

pripomenul, že v obci existujú aj iné lokality, ktoré by sa mali riešiť zmenami v ÚP, a navrhol, 

aby sa všetko riešilo ako celok v jednom územnom konaní. Všeobecný návrh bol – pozvať 

spracovateľa územného plánu na najbližšie rokovanie OZ. 

 

K bodu 14.- rôzne:  

 

Firma TFM spol. s r.o. Klčové, Nové Mesto n/V., prevádzkovateľ káblovej TV  v obci a firma O-

NET s.r.o. Nové Mesto n/V. požiadali  obec o schválení zámeru – modernizovať sieť KT . 

Zástupcovia oboch firiem sa zúčastnili rokovania OZ a svoj zámer poslancom podrobne vysvetlili. 

Svoju investíciu v žiadosti podmienili oslobodením od platby nájomného od 1.1.2016 do 

31.12.2016 a predĺžením zmluvnej doby bez možnosti výpovede od prenajímateľa o 10 rokov. Po 

krátkej diskusii poslanci odsúhlasili zámer a navrhli predĺženie doby bez možnosti výpovede do 

konca roka 2026. 

 

Ing. Martiš predložil výpočet  náhrad cestovného ( podľa § 7 ods. 1 zákona 283/2002 Z. z. 

o cestných náhradách v znení ďalších úprav)  za  používanie vlastného motorového vozidla na 

služobné účely  od 2.1.2015 do 5.6.2015, teda do dňa zaevidovania služobného motorového 

vozidla, ktoré obec získala bezodplatne od Ministerstva vnútra SR. Poslanci akceptovali 

vypočítané cestovné bez pripomienok. 

 

OZ prerokovalo žiadosti firmy SEVOTECH s.r.o. Stará Turá a pani Mgr. Brigity Nemlahovej, 

Kožušnícka 7, Trenčín a Ing. Ladislava Zverbíka, Rosná 34, Senec o kúpu toho istého 



4 
 

pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 697/1 v k.ú. Beckov. Poslanci jednoznačne nesúhlasili 

s odpredajom obecného majetku. 

 

Poslanci prerokovali návrh pani Mgr.Badžgoňovej o udelenie čestného občianstva obce 

Beckov, pánovi Mgr.Dušanovi Čikelovi a slávnostné odovzdanie listiny počas Dní obce. Ing. 

Martiš vyzval poslancov k predkladaniu návrhov na ocenenie do konca júna 2015. Poslanci do 

26.6.2015 obdržia zoznam ocenených v minulých rokoch. 

 

Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo dňa 

12.6.2015  

uz. č.54/ 2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení zo zasadnutia konaného dňa 10.4.2015 bez pripomienok.   

uz.č.55/2015- Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti OHZ obce Beckov 

za rok 2014 bez pripomienok. 

uz.č.56/2015-                                                                                                                               

a)  OZ odvoláva z funkcie veliteľa OHZ obce Beckov  Pavla Strieženca, bytom Beckov č.418. 

b) OZ schvaľuje do funkcie veliteľa OHZ obce Beckov  p. Mareka Šútovského bytom Beckov 

č. 41. 

c) OZ ukladá veliteľovi OHZ predložiť plán činnosti OHZ obce Beckov na rok 2015 na 

najbližšie rokovanie OZ 

uz.č. 57/2015 –  OZ berie na vedomie správu o realizácii projektov a o podaných žiadostiach 

o dotácie a nenávratné finančné prostriedky na rok 2015, bez pripomienok. 

uz.č. 58/2015- OZ schvaľuje Záverečný účet obce Beckov za rok 2014 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

uz.č. 59/2015 – OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 67.683,35 €. 

uz.č. 60/2015  – OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia z podnikateľskej činnosti na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 3.304,95 €. 

uz.č. 61/2015 – OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

obce za rok 2014 a celoročnému hospodáreniu. 

uz.č. 62/2015  – OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 

40 480,00 €. 

uz.č. 63/2015   - OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie za rok 2015 – č. 3. 

uz.č.64/2015                                                                                                                                     
a) OZ odvoláva z Rady školy Ing. Darinu Jarábkovú a p. Milana Nožinu.  

b) OZ schvaľuje za zástupcu obce do Rady školy: Ing. Jána Macejku a Ivetu Martišovú 

uz.č. 65/2015 – OZ berie na vedomie informáciu zástupcu starostu obce o prevzatí 

komunikácie v obvode IBV 9 rodinných domov Pri Ihrisku. 

uz.č. 66/2015  - OZ na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov -  

a) berie na vedomie (konštatuje): 

že na základe uznesenia č. 4/2015 zo dňa 2.1.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený 

rozhodnutím OZ podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením 23%, vo výške 2.008,-eur, 

čo po valorizácii pri uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v NH za rok 2014 vo výške 

858,-€ znamená od 1.1.2014 plat 2.090,- eur mesačne 

b) schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.6.2015 plat starostu  

v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu základného platu o 30 %, tj na sumu 2.209,- eur.  

 

uz.č. 67/2015   – OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o navrhovaných lokalitách na 

zapracovanie do  Územného plánu obce a doporučuje na nasledujúce zasadnutie OZ prizvať 
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spracovateľa ÚP. Ďalej doporučuje starostovi obce zahájiť rokovania s majiteľmi dotknutých 

pozemkov. 

uz.č. 68/2015   - OZ súhlasí s výpočtom náhrad cestovného podľa § 7 ods. 1 zákona 283/2002 

Z. z. o cestných náhradách v znení ďalších úprav pre starostu obce Ing. Jána Križana z jeho 

súkromného motorového vozidla Hyundai XD Elantra, ev. číslo NM 836CG, ktoré používal 

na služobné účely. Súhlas sa vydáva spätne od 2.1.2015 do 5.6.2015, tj. do dňa zaevidovania 

osobného motorového vozidla Škoda Octavia, ev. číslo NM 286CN, ktoré Obci darovalo MV 

SR. 

uz.č.69/2015                                                                                                                                            
a) OZ berie na vedomie žiadosť TFM spol. s.r.o. Klčové, Nové mesto nad Váhom a O-NET 

s.r.o. Nové Mesto nad Váhom o súhlas so zámerom pripokládky optických káblov. 

b) OZ schvaľuje žiadosť TFM spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom a O-NET s.r.o. Nové 

Mesto nad Váhom o modernizáciu siete s tým, že súhlasí s oslobodením platby nájomného od 

1.1.2016 do 31.12.2016 a predĺžením platnosti súčasnej zmluvy o 10 rokov, tzn.do konca roku 

2026. 

uz.č. 70/2015  –    OZ neschvaľuje žiadosť firmy SEVOTECH, SNP 23, Stará Turá o kúpu 

pozemku parc.č.697/1 v k.ú. obce Beckov za účelom vybudovanie parkoviska. 

uz.č. 71/2015 –   OZ neschvaľuje žiadosť Mgr. Brigity Nemlahovej, Kožušnícka 7, Trenčín 

a Ing. Ladislava Zverbíka, Rosná 34, Senec o odkúpenie pozemku parc.č. 697/1 za účelom 

zachovanie trávnatej plochy pred domom Beckov č.71. 

uz.č. 72/2015 – OZ súhlasí s udelením čestného občianstva obce Beckov p. Mgr. Dušanovi 

Čikelovi, slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na Dňoch obce.  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 17.6.2015 

Zápis spracovala Ing. Marika Jurčacková 

 

Ing. Ján Macejka   ..............................................  

Ľuboš Hajdúšek     .............................................. 
 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

 


