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15. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 29.4.2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ľ. Hajdúšek 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prerokovanie a schválenie Štatútu obecných novín Beckovské noviny 

5. Informácia o čerpaní príspevkov obce na činnosť spoločenských a športových 

organizácií 

6. Výsledky hospodárenia organizácií, v ktorých má obec Beckov účasť (rok 2015 – 

hrad) 

7. Informácia o stave investičných akcií v obci 

8. Odsúhlasenie spôsobu obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou 

9. Prevádzkovanie káblovej televízie v obci 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2016  

11. 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 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

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

poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. P. Žovinca a D. Hladkého, za overovateľov 

zápisnice p. Annu Kabelíkovú a Ing. Jána Macejku. Za zapisovateľku určil p. A. Benkovú. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Starosta obce 

ďalej predložil program zasadnutia podľa pozvánky. O návrhu programu dal hlasovať. Všetci 

7 poslanci boli za. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 11.3.2016 a 23.3.2016 

– kontrolu uznesení previedol zástupca starostu p. Ing. J. Martiš. Poslanci nemali k plneniu 

uznesení žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 

zasadnutí konaných dňa 11.3.2016 a 23.3.2016 bez pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Prerokovanie a schválenie Štatútu obecných novín Beckovské noviny – starosta obce 

informoval, že návrh Štatútu obdržali poslanci spolu s pozvánkou, písomne, priložené 

k zápisnici. Vznikla potreba prijatia takéhoto dokumentu, aby nedochádzalo 

k nedorozumeniam. Ing. J. Martiš  mal pripomienku k časti III, bod 2) písm. e) a d), ktoré sa 

navzájom vylučujú, bolo by potrebné doplniť hlasovanie. Prítomná p. Mgr. Danka 
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Badžgoňová, súčasná šéfredaktorka novín, objasnila, že by šéfredaktor nemal byť zároveň 

predsedom redakčnej rady, ale mal by to byť iný člen alebo poslanec. Ing. Jambor – predseda 

redakčnej rady by mal byť kontrolným orgánom. Ing. J. Martiš – redakčná rada navrhuje 

štatút, takže keď to funguje, nie je potrebné nič meniť. Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie 

pripomienky, dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 bolo proti, 0 sa zdržalo. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Štatút Beckovských novín s účinnosťou od 1.5.2016 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Informácia o čerpaní príspevkov obce na činnosť spoločenských a športových organizácií – 

predseda finančnej komisie p. E. Benko informoval, že komisia prerokovala čerpanie 

finančných prostriedkov organizácií, ktoré požiadali o príspevok. Komisia vzala informáciu 

na vedomie. Ing. J. Macejka – VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce hovorí, že peniaze 

sa poskytujú účelovo, na konkrétny zámer, žiadatelia by teda mali byť poučení o tom, ako 

majú vypracovať žiadosť, musia postupovať v zmysle VZN. E. Benko – VZN by sa malo 

dodržiavať, dlhodobo poukazuje na tento nedostatok. Nikto nespochybňuje výšku 

poskytnutých dotácií a ich vyúčtovanie, ale má byť v súlade s VZN. Obec chce podporovať 

činnosť spoločenských a športových organizácií, ale VZN sa má dodržiavať. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu, 

aby informovala organizácie, ktoré žiadajú o dotácie, aby spracovávali žiadosti v súlade 

s VZN o poskytovaní dotácií. 

 

K bodu 6.: 

Výsledky hospodárenia organizácií, v ktorých má obec Beckov účasť (rok 2015 – hrad) – 

informáciu predložila Ing. M. Jurčacková, finančná rekapitulácia je prílohou zápisnice. Ing. J. 

Martiš – je rád, že hrad je „ v pluse“, bolo by však potrebné zabezpečiť na hrade nejaké 

občerstvenie. Starosta obce – dá sa ešte čo zlepšovať, napr. zlepšiť komunikáciu s ďalšími 

členmi správnej rady. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky hospodárenia 

organizácií, v ktorých má obec Beckov účasť – Združenie Hrad Beckov bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Informácia o stave investičných akcií v obci – starosta obce informoval o rekonštrukcii 

verejného osvetlenia v obci, termín dokončenia sa predĺžil z dôvodu problémov pri 

umiestnení RV 01 a RV 02. V najbližšom čase prídu výsledky meraní, práce sú dokončené. 

Na ďalší týždeň, po obdržaní revíznych správ,  by sme mohli požiadať o refundáciu nákladov. 

Žiadosť na refundáciu nákladov na svetelno-technickú štúdiu je podaná. Firma príde 

nainštalovať softvér, ktorým sa bude osvetlenie ovládať. Ing. J. Martiš – firma by mala 

spraviť prvé vyregulovanie. Starosta  obce – svetlá sú nainštalované podľa projektu a prvú 

reguláciu zabezpečí odborná firma. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o stave 

investičných akcií v obci na vedomie. 

 

K bodu 8: 

Odsúhlasenie spôsobu obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou – Ing. M. Jurčacková 

informovala prítomných o novelizácii zákona o verejnom obstarávaní, ktorý určuje spôsob 

obstarávania zákazok bežne dostupných na trhu a nie bežne dostupných. Je preto potrebné 

prijať internú smernicu, v ktorej budú stanovené limity a postup pri obstarávaní. Informácia 

bola poskytnutá aj na zasadnutí finančnej komisie. Návrh písomne, priložený k zápisnici. 

Poslanci navrhli, aby vo výberovej komisii boli dvaja poslanci. Starosta obce dal o návrhu 

hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 
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zastupiteľstvo schválilo spôsob obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa predloženého 

návrhu s pripomienkou, že vo výberovej komisii budú 2 poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 9.: 

Prevádzkovanie káblovej televízie v obci – starosta obce informoval poslancov, že firma TFM 

s.r.o., Klčové, Nové Mesto nad Váhom, zaslala zmluvu o vybudovaní optickej siete, ale 

zmluva obsahovala nejasnosti a nedostatky, ktoré musia dopracovať, následne bude zmluva 

predložená na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na 

vedomie. 

 

K bodu 10.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2016 – písomne, priložené 

k zápisnici. Hlavná kontrolórka obce p. Z.  informovala, že vypracovala plán vypracovala 

v zmysle zákona, nastali zmeny v činnosti hl. kontrolórov. Ing. J. Martiš – mala by sa 

kontrolovať aj škola. P. Krasňanská odpovedala, že bude mať v pláne na druhý polrok 2016. 

Starosta obce – myslí si, že v pláne kontrolórky je toho dosť a dúfa, že sa kontrolórke podarí 

všetko, čo si dala do plánu, skontrolovať. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 

6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 11.: 

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 – 

predložil zástupca starostu obce, raz za rok sa podľa zákona upravuje plat starostu, návrh 

písomne, priložený k zápisnici. E. Benko informoval, že finančná komisia odporučila návrh 

schváliť. Podarilo sa spraviť poriadok na obecnej prevádzke ( prevádzka otvorená aj 

v sobotu), starosta „dostal do obce“ mimorozpočtové zdroje. Ing. J. Macejka doplnil, že 

zariadil zakúpenie traktora, fekálu, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia 

verejného osvetlenia a iné. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výšku mesačného 

platu Ing. Jána Križana, starostu obce Beckov podľa § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo určilo  starostovi Obec Beckov Ing. Jánovi Križanovi podľa § 3 ods. 1 

a § 4 ods. 2 zák. č. 253 o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov plat vo výške 2 501,00 eur s účinnosťou od 1.4.2016. 

 

K bodu 12.: 

Žiadosť p. Márie Šulejovej, bytom Beckov č.40 ohľadne opravy vozovky na ulici Pod 

hôrkou – v žiadosti sa uvádza, že keď prší, voda stojí na ceste a prechádzajúce autá im 

špliechajú na fasádu domu. Je potrebná oprava výtlkov, sporné je vypúšťanie trativodov na 

cestu, domy by mali mať trativody ukončené vsakovacou šachtou. Situáciu posúdi stavebná 

komisia, musí sa nájsť riešenie. Na ceste Kostolná chýba značka „jednosmerná premávka“, 

bola tam umiestnená, niekto ju musel zobrať. Rovnako vo svojej žiadosti žiada o osadenie 

značky „Zákaz vjazdu nákladným automobilom“, pretože stav cesty nezodpovedá tomu, aby 

tam také autá prechádzali. Ing. Ilavský – za chvíľu bude každý chcieť osadiť nejakú dopravnú 

značku, je potrebná koncepcia, treba riešiť celú obec. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

Žiadosť p. Márie Šulejovej, bytom Beckov č.40. 
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Žiadosť p. Petra Nožinu, bytom Beckov č. 395 o jednorazovú sociálnu dávku na účel 

poskytnutia kúpeľnej liečby – písomne, priložené k zápisnici. Sociálna komisia odporučila 

žiadosť schváliť. Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo poskytnutie sociálnej pomoci pre p. Petra Nožinu, Beckov č.395, formou 

jednorazovej peňažnej dávky v zmysle VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci 

obyvateľom obce v prípade náhlej núdze, na účel poskytnutia kúpeľnej liečby vo výške 70,00 

eur. 

 

K bodu 13.: 

Diskusia prebiehala súčasne  k prerokovaným jednotlivým bodom programu zasadnutia. 

Daniel Hladký – informoval sa, či sa opravili preliezky a pieskoviská na detských ihriskách 

vzhľadom na začínajúcu letnú sezónu. Starosta obce – áno. 

Ing. M. Jambor – malo by sa obmedziť parkovanie na námestí, autá ničia chodníky. Malo by 

sa dať dopravné značenie – zákaz státia alebo zastavenia.  

Starosta obce – dopravné značenie je potrebné riešiť komplexne – aj v ďalších lokalitách je 

problém, ale nie sú na to v rozpočte vyhradené peniaze. Ing. M. Jambor -  mal by sa opraviť 

chodník od Pohostinstva Pod orechom po školu. 

Ing. J. Macejka informoval o výsledkoch inšpekcie v základnej škole, naša škola bola 

hodnotená na 2 – 3 zo stupnice 1 – 5. 

 

K bodu 14.: 

Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

29.4.2016 : 

Uz.č.158/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 11.3.2016  a mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 23.3.2016 bez 

pripomienok. 

 

uz.č.159/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o čerpaní príspevkov 

obce na činnosť spoločenských a športových organizácií s pripomienkou: 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu, aby informovala organizácie, ktoré žiadajú 

o dotácie, aby spracovávali žiadosti v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. 

 

uz.č.160/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky hospodárenia organizácií, 

v ktorých má obec Beckov účasť – Združenie Hrad Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.161/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o stave investičných 

akcií v obci. 

 

uz.č.162/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výšku mesačného platu Ing. Jána 

Križana, starostu obce Beckov podľa § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

b) Obecné zastupiteľstvo určuje starostovi Obec Beckov Ing. Jánovi Križanovi podľa § 3 ods. 

1 a § 4 ods. 2 zák. č. 253 o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat vo výške 2 501,00 eur s účinnosťou od 

1.4.2016. 

 

 uz.č.163/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob obstarávania zákaziek s nízkou 

hodnotou podľa predloženého návrhu s pripomienkou: 
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- vo výberovej komisii budú 2 poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

uz.č.164/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu starostu obce 

o prevádzkovaní Káblovej televízie v obci. 

 

uz.č.165/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

na 1.polrok 2016 bez pripomienok. 

 

uz.č.166/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút Beckovských novín s účinnosťou od 

1.5.2016. Štatút vymedzuje pravidlá a zásady, ktorými sa riadia vydavateľ  a tvorcovia 

obecných novín Beckovské noviny. 

 

uz.č.167/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie sociálnej pomoci pre p. Petra 

Nožinu, Beckov č.395, formou jednorazovej peňažnej dávky v zmysle VZN č. 1/2015 

o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze, na účel poskytnutia 

kúpeľnej liečby vo výške 70,00 eur. 

 

uz.č.168/2016 – Obecné zastupiteľstvo vyhovuje  protestu prokurátora č. Pd 52/16/3304-3 zo 

dňa 12.4.2016 proti ustanoveniam VZN obce Beckov č.1/2016 o určení miesta a času zápisu 

detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Beckov. 

 

uz.č.169/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Žiadosť p. Márie Šulejovej, bytom 

Beckov č.40. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení z mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 

23.3.2016. Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 3. mája 2016 

Zápis spracovala A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Anna Kabelíková 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka 

 


