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12. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 15.1.2016. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Daniel Hladký, 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 a ukončení projektov financovaných z EÚ, ŠR 

a z rozpočtu obce – Ing. Jurčacková 

5. Stanovenie podrobností o podmienkach účasti, spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra obce Beckov a náležitostí prihlášky 

6. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016  

7. Schválenie smernice – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska ( návrh zaslaný 

e-mailom) 

8. Určenie priorít projektov na rok 2016  

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal  prítomných 7 poslancov, 

konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Mareka Jombora a Annu Kabelíkovú, za 

overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Macejku a Ľuboša Hajdúška. 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 informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Mgr. J. Pekaroviča 

Dal o návrhu programu s doplneným bodom hlasovať. Všetci 7 poslanci boli za. Program 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení zo zasadnutia konaného 15.12.2015 – previedol Ing. Jaroslav Martiš, k 

uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu 

uznesení zo zasadnutia konaného 15.12.2015 bez pripomienok.  
 

Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove Mgr. Jozefa Pekaroviča – návrh do 

rozpočtu- navýšenie o 34 tis. eur, od 7.1.2016 má škola 3 nových zamestnancov – 2 učiteľky 

materskej školy a 1 kuchárku. V sume sú zohľadnené platy, príplatky, kredity, prevádzkové 

náklady MŠ hradí škola. E. Benko – nespochybňovali výšku platov, poslanci chceli poznať 

jednotlivé náklady na učiteľku, triednictvo, zmennosť. Ing. J. Macejka – ako sú deti prijímané 

do materskej školy, na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva sa informoval p. Ing. 

Jambor. Mgr. J. Pekarovič odpovedal, že musí dodržiavať zákon č.245/2008 Z. z., musia 

prijať dieťa v predškolskom veku, odklad, ktoré nemá trvalý pobyt v obci. A. Kabelíková – 

v Novom Meste nad Váhom prijímajú deti v prvom rade s trvalým pobytom v meste. Riaditeľ 
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– v školskom poriadku je, že prijímajú deti v prvom rade z Beckova, ale musia dodržiavať 

zákon. V tomto období musia zabezpečiť deti do budúcnosti – riaditeľ rokuje so starostom 

obce Krivosúd-Bodovka a Trenčianske Stankovce. Regionálny odbor verejného zdravotníctva 

povolil 70 detí. Ing. J. Martiš – je potrebné, aby sa dorobil oporný múr, zábradlie, schodisko 

a lavičky.  Schodisko by sa dalo urobiť v rámci rodičovskej brigády. Riaditeľ – začali 

vydávať desiate, objednaných okolo 30 desiat. Poslanci pripomienkovali nízku teplotu vo 

výdajni jedál, je potrebné zatepliť. Ďalej Ing. J. Martiš pripomenul, že je potrebné dorobiť 

osvetlenie pre vstup na multifunkčné ihrisko a zabezpečiť nádobu na keramický piesok. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana na vedomie. 

 

K bodu 4.: 

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

Ing. Jurčacková informovala poslancov o realizácii projektu Modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Beckov. Písomne, priložené k zápisnici.  Získali sme úver, je podpísaná 

zmluva, odovzdané stavenisko. Starosta obce informoval, že s firmou sa dohodli, že na 

obecnej prevádzke odložia staré lampy, môžu sa použiť pre vlastnú potrebu a ostatné  

prípadne odpredať alebo ponúknuť okolitým obciam. Kabeláž sa bude tiež meniť, dohodnúť 

sa firmou, čo so starými káblami. Ing. M. Jambor – na multifunkčnom ihrisku treba 

reklamovať diery, doriešiť s dodávateľom  a priskrutkovať bránky. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo informáciu na vedomie. 

 

K bodu 5.: 

Stanovenie podrobností o podmienkach účasti, spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra obce Beckov a náležitostí prihlášky – starosta obce informoval, že 30.3.2016 sa 

končí volebné obdobie hl. kontrolórky obce. Zákon o obecnom zriadení stanovuje, že 40 dní 

pred skončením volebného obdobia musí byť vyhlásené podmienky voľby hlavného 

kontrolóra. 18.1.2016 sa podmienky vyvesia na informačnú tabuľu a 11.marca 2016 sa 

uskutoční voľba kontrolóra. Konečný termín podávania prihlášok je do 26.2.2016. Starosta 

obce informoval, že sa zvýšili požiadavky na výkon hlavných kontrolórov, preto je potrebné 

prehodnotiť úväzok hlavného kontrolóra. Doteraz bol úväzok na 11 hodín, čo nepostačuje. 

JUDr. I. Hudecová – nový zákon, ktorý stanovuje rozsah kontroly, protikorupčný zákon, 

kontrolór vykonáva kontrolu aj v škole. Obec má mať zriadenú adresu na podnety, ku ktorej 

má prístup len kontrolór obce. Úväzok hlavného kontrolóra by mal byť 30 – 40 hodín 

mesačne. Starosta obce dal hlasovať o návrhu na 30 hodinový úväzok. Prítomných 7 

poslancov, 2 za, 5 sa zdržalo, 0 proti. Tento návrh poslanci neschválili. Starosta obce dal 

hlasovať o návrhu 40 hodinového úväzku. Prítomných 7 poslancov, 5 za, 2 sa zdržali, 0 proti. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo podrobnosti o podmienkach  účasti, spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra obce Beckov a náležitosti prihlášky bez pripomienok. Voľba 

hlavného kontrolóra sa uskutoční 11.3.2016, prihlášky je možné podávať do 26.2.2016. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške 40 hod./mes. 

 

K bodu 6.: 

Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 – starosta obce predložil 

návrh termínov zasadnutí na rok 2016, poslanci dostali návrh vopred s pozvánkou, písomne, 

priložené k zápisnici. Nikto z poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Starosta obce dal o návrhu termínov hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0  

bolo proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 

2016 bez pripomienok. 
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K bodu 7.: 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska – starosta obce informoval, že návrh smernice 

bol poslancom poslaný e-mailom. Smernica je štandardná. K jej obsahu nemali poslanci 

pripomienky. Starosta obce tlmočil návrh riaditeľa školy, že odovzdávanie by zabezpečoval p. 

Jaroslav Straka. E. Benko – nesúhlasí s tým, že by členovia obecného futbalového klubu 

nemali platiť, na ihrisku sa bude musieť vykonávať údržba, niečo sa bude platiť aj tomu, kto 

bude ihrisko odovzdávať, kto má platiť, keď nie dospelí?!  Dodávateľ multifunkčného ihriska 

má obci predložiť návod na údržbu, aby sa vedelo, ako ihrisko udržiavať. Aké sú záručné 

podmienky? Ing. M. Ilavský navrhol, aby sa dal transfer škole, ktorá bude ihrisko 

prevádzkovať. Ľ. Hajdúšek, keď chodia cvičiť do telocvične a niečo sa stalo (rozbilo, 

pokazilo) každý to priznal a urobila sa náprava. Navrhol, aby v prevádzkovom poriadku bola 

zmenená doba, dokedy bude večer ihrisko prístupné na 22 hodinu. Obecné zastupiteľstvo 

s návrhom súhlasilo. Starosta dal hlasovať o návrhu, či nemajú členovia OŠK platiť. 2 za, 5 sa 

zdržalo, obecné zastupiteľstvo schválilo, že členovia OŠK budú platiť poplatok ako ostatní 

dospelí. Obecné zastupiteľstvo určilo ceny za prenájom nasledovne: žiaci a deti do 18 rokov 

zdarma, 5,00 eura/hod. za tenis, kolektívne športy – 5 ,00 eur/hod., právnické osoby 15,00 

eur/hod., 5,00 eur/hod. za osvetlenie vo večerných hodinách. Starosta obce dal hlasovať 

o Prevádzkovom poriadku, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0 bolo proti. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Smernicu – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 8.: 

Určenie priorít projektov na rok 2016 – starosta obce informoval poslancov, že je potrebné 

stanoviť si poradie priorít, ktorým sa obec bude v roku 2016 venovať. V roku 2017 si budeme 

pripomínať 200.výročie narodenia J.M. Hurbana. Pri tejto príležitosti by sa mal revitalizovať 

park a vybudovať pamätník J.M. Hurbana. Vzhľadom k významnosti tohto výročia sa budú 

v obci konať oslavy, na ktoré sa treba pripraviť a vytvoriť podmienky pre dôstojný priebeh 

osláv. Poslanci navrhli vytvoriť obecný prípravný výbor osláv, ktorý by tvorili zástupcovia 

obce, cirkví, všetkých, ktorí budú do osláv zainteresovaní. Starosta obce ďalej informoval, že 

by sme sa mali zamerať len na akcie, na ktoré vieme získať financie alebo na ktoré financie 

máme a to časť kanalizácie, ak dostaneme dotáciu, z rozpočtu obce dobudovanie kuchyne 

v ZŠ, zateplenie a oprava priečok v MŠ, rekonštrukcia Domu rozlúčky v Beckove. E. Benko – 

tieto priority sú zapracované v rozpočte obce, tým že bol rozpočet schválený, všetci s tým 

súhlasia. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o prípravách na oslavy 200.výročia 

narodenia J.M. Hurbana v obci na vedomie a uložilo obecnému úradu vytvoriť obecný 

prípravný výbor osláv do budúceho zasadnutia zastupiteľstva.  Obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie informáciu o prioritách obce v roku 2016. 

 

K bodu 9.: - rôzne 

Žiadosť p. Radovana Psotného, Beckov č.602 o určenie trvalého dopravného značenia – 

starosta obce informoval poslancov o tom, že pán Psotný ho upozornil, na parkovanie 

dodávky Jaroslava Blatnického na ceste k jeho nehnuteľnosti a v čase, keď nasneží, nebudú 

môcť pracovníci obce odhŕňať sneh. Následne p. Psotný doručil žiadosť o osadenie 

dopravných značiek so zákazom státia. Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii vereného 

poriadku preveriť opodstatnenosť žiadosti p. Psotného a navrhnúť riešenie do budúceho 

zasadnutia zastupiteľstva. Zároveň uložilo komisii verejného poriadku a životného prostredia 

uskutočniť kontrolu využívania verejného priestranstva. 
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K bodu 10.: 

A. Kabelíková  tlmočila žiadosť Mgr. A. Ilavskej ohľadne Beckovského spevokolu, ktorý by 

v tomto roku chcel nahrať CD a požiadať obec o finančnú podporu. 

 

K bodu 11.: 

Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

15.1.2016: 

uz.č.132/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 15.12.2015 bez pripomienok. 

uz.č.133/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na realizácii 

a ukončení projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. 

uz.č.134/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo podrobnosti o podmienkach  účasti, 

spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Beckov a náležitosti prihlášky bez 

pripomienok. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 11.3.2016, prihlášky na funkciu hl. 

kontrolóra je možné podať do 26.2.2016. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške 40 hod./mes. 

uz.č.135/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 

na rok 2016 bez pripomienok. 

uz.č.136/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Smernicu – Prevádzkový poriadok 

multifunkčného ihriska s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

uz.č.137/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie priority projektov na rok 2016  

uvedených v zápisnici.   

uz.č.138/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prípravách na oslavy 

200. výročia narodenie J.M. Hurbana v obci. Uložilo obecnému úradu vytvoriť prípravný 

výbor osláv do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

uz.č.139/2016 –  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Radovana Psotného, 

Beckov č.602 o umiestnenie  trvalého dopravného značenia v ulici Kálnická. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii verejného poriadku a životného prostredia preveriť 

opodstatnenosť žiadosti p. Psotného a navrhnúť riešenie do budúceho zasadnutia 

zastupiteľstva. Zároveň uložilo komisii verejného poriadku a životného prostredia uskutočniť 

kontrolu využívania verejného priestranstva. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 15.1.2016. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 18. januára2016. 

Zápis spracovala A. Benková 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Ján Macejka 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ľuboš Hajdúšek 
 

 


