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7. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 11.9.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ľ. Hajdúšek – osp. 

 

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. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 

6. Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2015 

7. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.4 na r.2015 

8. Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu rozpočtu za 1.polrok 2015 a úprave rozpočtu obce 

na rok 2015 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 

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

jednorazovej sociálnej dávky 

11. Návrh na schválenie zámeru a realizácie na vypísanie verejnej súťaže na výstavbu 

multifunkčného ihriska 

12. Návrh na schválenie realizácie komunikácie a parkovacej plochy k multifunkčnému 

ihrisku 

13. Návrh na schválenie zámeru vypracovania štúdie na modernizáciu verejného 

osvetlenia 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

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

začiatku 7 poslancov) konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

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. A. Kabelíkovú. Za 

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

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

vypustiť z rokovania bod 10. a bod 13. V prípade bodu 10. je potrebné, aby k VZN predložila 

stanovisko sociálna komisia a jej predseda sa z rokovania ospravedlnil a v prípade bodu 13. 

bol zámer už schválený. Dal o návrhu programu so zmenami hlasovať. Všetci 7 poslanci boli 

za. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

 K bodu 3.:  

Kontrola uznesení zo zasadnutí konaných 12.6.2015 a 31.7.2015 – previedol Ing. Jaroslav 

Martiš, k uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

kontrolu uznesení zo zasadnutí konaných 12.6.2015 a 31.7.2015 bez pripomienok.  
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K bodu 4.: 

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

Ing. Jurčacková informovala obecné zastupiteľstvo, písomne, priložené k zápisnici.  Projekt 

k cestovnému ruchu bol úspešne ukončený. Prístupová komunikácia k pavilónu základnej 

školy je dokončená, chýba len brána. Momentálne je aktuálna výzva na verejné osvetlenie, 

ktorá bude ukončená 30.9.2015. K informácii neboli žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo informáciu o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, ŠR 

a z rozpočtu obce  a o podaných žiadostiach o dotácie a nenávratné finančné prostriedky na 

rok 2015 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 – správu poslanci 

dostali písomne s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva. K predloženej správe nemali 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení 

účtovnej závierky k 31.12.2014. 

 

K bodu 6.: 

Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2015 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie, čerpanie rozpočtu bolo 

zverejnené od 26.8.2015 na informačnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce. Finančná 

komisia na svojom zasadnutí prerokovala čerpanie rozpočtu a odporučila predkladaný 

materiál schváliť.  

Hlavná kontrolórka obce JUDr. I. Hudecová predložila svoje stanovisko k čerpaniu rozpočtu, 

písomne, priložené k zápisnici a odporučila poslancom čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2015 

schváliť. (Stanovisko hl. kontrolórky je 8.bodom programu rokovania). Starosta obce dal 

o predloženom materiály hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2015 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.4 na r.2015 – predložil starosta 

obce, písomne, priložené k zápisnici. Úpravu rozpočtu obce poslanci dostali spolu 

s pozvánkou na zasadnutie, materiál bol zverejnený od 26.8.2014 na informačnej tabuli obce. 

Predseda finančnej komisie informoval, že na komisii prerokovali predložený materiál 

a komisia ho odporučila schváliť. Ing. J. Martiš navrhol navýšenie na projekt rekonštrukcie 

základnej školy na materskú školu, sú tu práce navyše, ktoré je potrebné vyfinancovať, jedná 

sa asi o 6000 eur bez DPH. Starosta obce informoval, že rodičia by boli ochotní niektoré 

práce zrealizovať svojpomocne. Ing. Martiš nesúhlasil, pretože firma nemôže poskytnúť na 

tieto práce podľa zmluvy záruku. E. Benko – auto na dovoz stravy sa kupovať nebude, 

odporučil presunúť finančné prostriedky z položky 714 001 – vozidlo, suma 9000 eur na 

položku 716. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 8 poslancov, všetci za.  

Hl. kontrolórka predložila stanovisko k úprave rozpočtu – rozpočtovému opatreniu č.4 na rok 

2015, písomne, priložené k zápisnici, odporučila poslancom úpravu schváliť. Starosta obce 

dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu 

na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.4. 

 

K bodu 8.: 

Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu rozpočtu za 1.polrok 2015 a úprave rozpočtu obce na rok 

2015 – kontrolórka predložila svoje stanoviská pri prerokovávaní predchádzajúcich dvoch 
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bodoch programu. Obecné zastupiteľstvo vzalo Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu rozpočtu 

za 1.polrok 2015 a úprave rozpočtu obce na rok 2015 na vedomie. 

 

K bodu 9.: 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 – JUDr. I. Hudecová, hl. 

kontrolórka obce, predložila na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 31. júla 

2015 správu o kontrolnej činnosti za rok 2014. Písomne, priložené k zápisnici. Poslanci mali 

možnosť preštudovať si správu, nemali žiadne pripomienky ani otázky. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 bez pripomienok. 

 

K bodu 11.: 

Návrh na schválenie zámeru a realizácie na vypísanie verejnej súťaže na výstavbu 

multifunkčného ihriska -  starosta obce informoval poslancov, že  na vybudovanie 

multifunkčného ihriska bola pre obec Beckov schválená dotácia vo výške 40 000 eur. Je 

potrebné vypísať súťaž. Prípojku elektriny na osvetlenie bude musieť vybudovať obec na 

vlastné náklady. Ing. J. Martiš informoval, že súťaž musí byť do 16. októbra zúradovaná, 

potom musíme počkať, či sa niekto neodvolá, až potom sa môžu začať práce. Musia sa 

dodržať podmienky výzvy. Starosta obce dal hlasovať o návrhu na vypísanie verejnej súťaže 

na výstavbu multifunkčného ihriska. Prítomní 8 poslanci, 8 za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo zámer a realizáciu vypísania verejnej súťaže na výstavbu multifunkčného ihriska 

v k.ú. obce Beckov. 

 

K bodu 12.: 

Návrh na schválenie realizácie komunikácie a parkovacej plochy k multifunkčnému ihrisku – 

starosta obce informoval poslancov, že je potrebné dobudovať prístupovú komunikáciu 

a parkovisko k multifunkčnému ihrisku. Ihrisko má mať široké využitie občanov, preto je 

prístup k nemu dôležitý. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu komunikácie a parkovacej plochy 

k multifunkčnému ihrisku. 

 

K bodu 14.: - rôzne 

Revitalizácia parku v obci – starosta obce informoval, že k pripravovaným oslavám 

narodenia J.M. Hurbana v roku 2017 by mala Slovenská národná rada prispieť na sochu J.M. 

Hurbana a jej zástupcovia navrhli dôstojné umiestnenie tejto sochy, najlepšie v parku pod 

hradom. Zároveň však je potrebná revitalizácia parku, na ktorú by rovnako mohla SNR 

prispieť určitými financiami. K rokovaniu so SNR a Krajským pamiatkovým úradom je 

potrebná štúdia revitalizácie parku, ktorej vypracovanie obecné zastupiteľstvo schválilo na 

aprílovom zasadnutí. Zasadnutia zastupiteľstva sa zúčastnil zástupca architekta ....., ktorý 

pripravuje návrh na revitalizáciu parku. Túto odprezentoval prítomným poslancom. Poslanci 

predložený návrh vzali na vedomie. 

Úprava ceny za vývoz a uloženie fekálií – starosta obce informoval poslancov, že na 

finančnej komisii navrhol úpravu ceny za vývoz a uloženie fekálií a to 20 eur ako paušálny 

poplatok a 1,50 eura za 1000 l.  Ing. Ilavský argumentoval, že tí občania, ktorí vyvážajú 

menej mᵌ, pre tých vývoz zdražie. Preto navrhol znížiť paušálny poplatok a zvýšiť za litre. E. 

Benko – nedávno cena za vývoz bola vyššia ako 40 eur, našetrilo sa na nový fekál, z terajších 

príjmov neušetríme ani na opravy, zisk je možno 20 centov z jedného vývozu. Najväčšia 

položka je uloženie na čističku. Starosta obce vysvetlil, že aj keď niekto vyváža menšie 

množstvo fekálií, fekál musí prísť, natlakovať, platí sa výkon pracovníka, atď. Robia sa 
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rovnaké úkony, ako pri vývoze plného množstva, preto paušálny poplatok 20 euro. Na 

čističku sa denne musí uložiť 9 fekálov, aby bol dodržaný postup. V prvom rade vyvážame 

našim občanom, keď nie je dostatočné množstvo, dopĺňame vývozmi z iných obcí. Starosta 

dal o návrhu hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 7 za, 1 sa zdržal hlasovania, 0 proti. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo cenu za vývoz fekálií a to paušálnu cenu za výjazd fekálneho vozidla 

20,00 eur a 1,50 eura za 1000 litrov za vývoz a uloženie na ČOV. 

 

Starosta obce tlmočil návrh na doplnenie p. Dany Klčovskej, bytom Beckov č.405 za 

členku Redakčnej rady Beckovských novín. Všetci poslanci s návrhom súhlasili. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo novú členku Redakčnej rady Beckovských novín p. Danu Klčovskú, 

bytom Beckov č.405. 

Zároveň redakčná rada dala návrh, aby sa rozšíril počet strán na jedno vydanie novín o 4 

strany, čo by po finančnej stránke predstavovalo náklad 120 eur na jedno číslo novín, 6 čísiel 

ročne. Poslanci navrhli, aby sa požiadavka zaradila do rozpočtu obce na rok 2016. 

 

K bodu 15.: 

V diskusii Ing. J. Martiš upozornil na to, že by sa malo dať spraviť zabezpečenie na 

prevádzke, keďže máme nový traktor a fekál. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu, 

aby pripravil návrh na zabezpečenie proti krádeži. 

 

E. Benko  pripomienkoval, že sa mohlo osloviť viac inštitúcií na vypracovanie štúdie na 

revitalizáciu parku, vysoké školy. Starosta obce informoval, že boli oslovení viacerí, ale nikto 

iný neprejavil záujem. 

 

Ing. J. Macejka – na námestie by bolo treba dosiať trávu na suché miesta, horúce leto dalo 

trávniku zabrať, ostrihať stromy, postarať sa o námestie. 

 

Občianka prítomná za zasadnutí p. S. Jaroščiaková podala návrh na zrušenie poplatku za 

požičiavanie riadov, stolov a stoličiek z kultúrneho domu pre občanov Beckova. Zároveň sa 

informovala, či nie je možné sprístupniť bankomat nejakej banky v Beckove. 

Ing. M. Ilavský – banka zriadi bankomat v obci len za predpokladu, že občania vyberú určitú 

sumu v mesiaci, musí byť predpokladaný obrat. Banky v tomto období skôr bankomaty rušia 

ako zavádzajú. 

 

Starosta obce – na zapožičanie riadov a inventáru je schválený cenník, ktorý je stále platný a 

ako starosta obce  musí dodržiavať. Poslanci rovnako nesúhlasili, aby sa poplatky zrušili, je 

potrebné riady, inventár aj vybavenie kuchyne v kultúrnom dome dokupovať, aby sa mohol 

kultúrny dom prenajímať na oslavy, svadby, stužkové slávnosti a za čo by sa nové kupovalo? 

Z daní občanov, ktorí si v živote nemusia nič z kultúrneho domu požičať? Na tom by nebolo 

nič spravodlivé. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu, aby pripravil príjmy za 

zapožičiavanie riadov a inventára z kultúrneho domu. 

Ing. M. Ilavský – tlmočil pohoršenie občanov nad ohňostrojom z 5.9.2015 v nočných 

hodinách pri kultúrnom dome. Starosta obce objasnil, že v kultúrnom dome bola svadba 

a novomanželia o ohňostroji nevedeli. Ospravedlnili sa za spôsobený hluk. 

 

K bodu 16.: 

Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa 

konalo dňa 11.9.2015: 
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Uz. č.81/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

zo zasadnutí konaných dňa 12.6. a 31.7.2015.2015 bez pripomienok. 

uz.č.82/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na  realizácii 

projektov financovaných z EÚ, ŠR a z rozpočtu obce a o podaných žiadostiach o dotácie 

a nenávratné finančné prostriedky na rok 2015. 

uz.č.83/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

o overení účtovnej závierky k 31.12.2014. 

uz.č.84/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2015 bez 

pripomienok. 

uz.č.85/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k plneniu 

rozpočtu obce za 1.polrok 2015 

uz.č.86/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – 

Rozpočtové opatrenie č.4 na rok 2015 bez pripomienok. 

uz.č.87/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k úprave 

rozpočtu obce -  Rozpočtovému opatreniu č.4  na rok 2015. 

uz.č.88/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2014 bez pripomienok. 

uz.č.89/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer a realizáciu vypísania verejnej súťaže 

na výstavbu multifunkčného ihriska. 

uz.č.90/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu komunikácie a parkovacej plochy 

k multifunkčnému ihrisku. 

uz. č.91/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh štúdie revitalizácie obecného 

parku. 

uz.č.92/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za vývoz fekálií a to paušálnu cenu za 

výjazd fekálneho vozidla 20,00 eur a 1,50 eura za 1000 litrov pre vývoz a uloženie na ČOV v 

rámci katastra obce Beckov.  

uz.č.93/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členku Redakčnej rady Beckovských novín p. 

Danu Klčovskú, bytom Beckov č.405. 

uz. č.94/2015 Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh redakčnej rady na rozšírenie 

Beckovských novín o 4 strany a navrhlo zaradiť požiadavku do rozpočtu obce na rok 2016. 

uz. č.95/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť návrh na 

zabezpečenie obecnej prevádzky – dvora, proti krádeži. 

uz.č. 96/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť prehľad príjmov za 

zapožičanie riadov a inventára z kultúrneho domu do ďalšieho riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie. Po vyčerpaní všetkých bodov programu, 

starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 14.9.2015 

Zápis spracovala A. Benková 

 

Overovatelia: 

 

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

Ing. Ján Macejka 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Anna Kabelíková 


