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16. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 10.6.2016. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: P. Ţovivec 

 

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 obce Beckov za r.2015, Plán činnosti OHZ na rok 2016  

5. Informácia o stave investičných akcií v obci 

6. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 2015  

7. Záverečný účet Obec Beckov za rok 2015 

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové  opatrenie č.2 

9. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky    Obce Beckov za rok 2015 

10. Návrh VZN Obec Beckov č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Beckov 

11. Návrhy na udelenie cien Obce Beckov za rok 2015 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, na začiatku 

prítomných 6 poslancov (neskôr 8), konštatoval, ţe zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. p. Daniela Hladkého a p. Ľuboša Hajdúška, 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 predloţil program zasadnutia podľa pozvánky. O návrhu programu dal 

hlasovať. Všetci 6 poslanci boli za. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení zo zasadnutia konaného 29.4.2016 – previedol Ing. Jaroslav Martiš, k 

uzneseniam nemali poslanci ţiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného 29.4.2016 bez pripomienok.  

 

K bodu 4.: 

Správa o činnosti DHZO Beckov za r.2015, Plán činnosti DHZO na rok 2016 – predloţil 

veliteľ DHZO p. Marek Šutovský, písomne, priloţené k zápisnici. K správe o činnosti nemali 

poslanci ţiadne otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo Správu o činnosti 

DHZO Beckov za r.2015 na vedomie bez pripomienok. Ing. Ján Macejka – voľný pozemok 

pri ihrisku by mohli hasiči brigádnicky upraviť na výcvikové ihrisko. E. Benko – čo 

očakávajú hasiči od obce? M. Šutovský – zateká strecha na hasičskej zbrojnici pri obecnom 

úrade, bolo by potrebné ju opraviť. Starosta obce dal hlasovať k Plánu prác DHZO na rok 

2016, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo. Obecné zastupiteľstvo schválilo  

Plán prác DHZO na rok 2016 bez pripomienok. 
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K bodu 5.: 

Informácia o stave investičných akcií v obci – Ing. Marika Jurčacková informovala poslancov 

o tom, ţe bol dokončený projekt  „Modernizácia verejného osvetlenia v obci“, bola podaná 

ţiadosť na preplatenie. V súčasnej dobe prebieha projekt nezamestnaných na hrade. Na 

opravy týkajúce sa materskej školy boli oslovené 4 firmy a do 30.6. 2016 majú predloţiť 

ponuky. Jedná sa zhruba o práce – vnútorná údrţba, odstránenie priečky a vybudovanie novej, 

oprava elektriky, podmokanie sa bude riešiť vsakovacími jamami. Na elektroinštalácii sa 

majú realizovať len menšie opravy. Objednáme projekt na zariadenie školskej kuchyne 

v škole, potom sa bude riešiť elektroinštalácia, odkanalizovanie, vzduchotechnika.  

Starosta obce informoval, ţe pri rekonštrukcii vereného osvetlenia bola napojená aj cesta od 

p. Petra Hladkého a cesta k druţstvu. Na verejné osvetlenie je napojené osvetlenie Hradu 

Beckov od parku a hotela, čo sa musí doriešiť a musí sa urobiť samostatné napojenie. 

Ing. J. Macejka – rodičia detí v materskej škôlke poţiadali, aby boli do materskej škôlky 

zakúpené germicídne lampy, z dôvodu veľkej chorobnosti detí. Je potrebné zistiť ceny týchto 

lámp. V telocvični by bolo potrebné vybrúsiť parkety a nalakovať ich, sú dosť poškodené. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave investičných akcií v obci bez 

pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 2015 – predloţila 

hl. kontrolórka p. Zdenka Krasňanská, písomne, priloţené k zápisnici. Poslanci nemali 

k stanovisku ţiadne otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 

2015. 

 

K bodu 7.: 

Záverečný účet Obec Beckov za rok 2015 – predloţil starosta obce, písomne, priloţené 

k zápisnici. Záverečný účet bol zverejnený od 26.5. 2016 na  informačnej tabuli v obci.  

Stanovisko finančnej komisii predniesol jej predseda p. E. Benko. Finančná komisia 

odporučila záverečný účet schváliť a prebytok hospodárenia pouţiť na tvorbu rezervného 

fondu v celej výške. Poslanci nemali ţiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pouţitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 153 601,36 eura. 

 

 

K bodu 8.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové  opatrenie č.2 – predloţil starosta obce, 

písomne, priloţené k zápisnici. Rozpočet obce bolo potrebné upraviť v príjmovej aj vo 

výdavkovej časti. Predseda finančnej komisie p. E. Benko vyjadril stanovisko finančnej 

komisie, ktorá odporučila presunúť časť financií z rezervného fondu. Komisia odporučila 

zmenu rozpočtu schváliť. Je potrebné tieto financie vyuţiť efektívne, nejaké peniaze pôjdu na 

školskú jedáleň a na materskú školu, financie sa nemusia pouţiť za kaţdú cenu, moţnosť 

spletenia úverov, rekonštrukciu miestneho parku, ak sa nepouţijú, presunú sa naspäť do 

rezervného fondu. E. Benko navrhol uznesenie, ktoré  uloţí poslancom predloţiť návrhy na 

vyuţitie financií z rezervného fondu. Poslanci nemali k zmene rozpočtu pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné 
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zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 – rozpočtové opatrenie  č. 

2 bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo uloţilo poslancom do 31.7.2016 predloţiť návrh na vyuţitie 

rezervného fondu na kapitálové investície v roku 2016. 

 

K bodu 9.:  

Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky Obce Beckov za rok 2015 – písomne predloţila 

bývalá hlavná kontrolórka JUDr. Ivana Hudecová, poslanci nemali k predloţenej správe 

ţiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obec Beckov za rok 2015. 

 

K bodu 10.: 

Návrh VZN Obec Beckov č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Beckov – predloţil starosta obce, písomne, priloţené 

k zápisnici. Návrh VZN bol zverejnený od 26.5.2016 na informačnej tabuli v obci a na 

internetovej stránke obce. Starosta obce informoval, ţe od začiatku roku je v platnosti nový 

zákon o odpadoch, ktorý uloţil obciam vypracovať v súlade so znením zákona nariadenie 

obce o nakladaní s odpadmi. Návrh nariadenia obsahuje všetky náleţitosti, ktoré ukladá 

zákon. Do nariadenia odporúčame doplniť § 9b, ktorý rieši nakladanie s odpadmi 

z nehnuteľností určených na rekreáciu ( podľa písomného návrhu) a § 9 označiť ako § 9a. 

Poslanec E. Benko – pripomienka k § 4, v bode 1. je uvedené, ţe pôvodcovi odpadu sa 

poskytne nádoba na triedený zber, to znamená, ţe občan môţe 1.7. prísť na obecnú prevádzku 

a pýtať si takéto nádoby? Nádoby na zber triedeného odpadu poskytne organizácia 

zodpovednosti výrobcov, s ktorou bude mať obec podpísanú zmluvu alebo sa bude 

postupovať v súlade s § 13, bod 4. Nariadenie sa môţe v priebehu roka doplniť, zmeniť podľa 

potrieb obce. Zákon ukladá obciam nové povinnosti, ktoré nie sú overené praxou, takţe 

v prvej fáze budeme mať nariadenie, ktoré nám zákon ukladá prijať a našou ďalšou úlohou ho 

bude uplatňovať v praxi, objasňovať význam tohto nariadenia pre obec a občanov, jeho 

uplatňovaním sa postupne musí zníţiť mnoţstvo zmesového komunálneho odpadu a narastie 

mnoţstvo triedeného odpadu, ktorý sa ďalej vyuţije. Tým by sa mali zníţiť náklady na 

odpadové hospodárstvo, ale určite to nebude hneď. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 

poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN Obce 

Beckov č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území Obce Beckov s pripomienkou: - § 9 označiť ako § 9a a doplniť § 9b Nakladanie 

s odpadmi z nehnuteľností určených na rekreáciu (v zmysle predloţeného návrhu). 

 

K bodu 11.: 

Návrhy na udelenie cien Obce Beckov za rok 2015 - starosta obce informoval, ţe 20. a 21.8. 

2016 budú Dni obce, na ktorých sa udeľovali aj v minulosti Cena obce, Ceny starostu a pod. 

Návrhy je potrebné predloţiť do 31.7.2016. Ing. J. Macejka poţiadal, aby bol poslancom 

zaslaný zoznam jubilantov 50, 60, 70 a 80 ročných a tieţ zoznam doteraz ocenených občanov. 

Obecné zastupiteľstvo uloţilo predloţiť návrhy na udelenie Ceny obce za rok 2015 do 

31.7.2016. 

 

K bodu 12.: - rôzne – 

Starosta obce predloţil ţiadosť firmy ICS Systems s.r.o., Stará Turá o stanovisko 

k umiestneniu ústredne a príjazdovej cesty k ústredni – poslanci ţiadali jasne zadefinovať 

zámer firmy, pretoţe stále nie je jasné o čo im vlastne ide. 
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Ţiadosť Miroslavy Kubicovej, bytom Povaţská 6, Nové Mesto nad Váhom, ohľadom 

prenájmu školského bytu – starosta obce predloţil ţiadosť p. Kubicovej. Ing. J. Macejka – byt 

je prázdny, navštívil ho, bola tam kedysi kuchynka, ne tento účel sa uţ nevyuţíva, je za 

prenájom. Starosta obce – musí sa uskutočniť obhliadka bytu so spísaním stavu. E. Benko – 

v nájomnej zmluve musí byť podmienka pracovného pomeru v ZŠ s MŠ. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie ţiadosť Miroslavy Kubicovej, bytom Povaţská 6, Nové 

Mesto nad Váhom, ohľadom prenájmu školského bytu. Obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s prenájmom bytu ţiadateľke za podmienky, ţe prenájom bude podmienený pracovným 

pomerom v ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o rozhodnutí Okresného úradu Nové Mesto nad 

Váhom, odboru ţivotného prostredia zo dňa 25.5.2016 o tom, ţe Územný plán zóny Zelená 

voda Beckov Juh sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a to z dôvodu, ţe na náklade výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán usúdil, ţe 

s ohľadom na závaţnosť vznesených pripomienok je potrebné podrobnejšie zhodnotiť 

a navrhnúť opatrenia na dosiahnutie súladu strategického dokumentu so záujmami ochrany 

ţivotného prostredia a zdravia. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o rozhodnutí na 

vedomie, ale nesúhlasili s ním a ţiadali, aby bol ich nesúhlas tlmočený na Okresnom úrade , 

odbore ŢP na prerokovaní postupu posudzovania ÚPN – zóny Zelená voda Beckov Juh. 

 

Ing. Jurčacková informovala poslancov o úprave Smernice na verejné obstarávanie, Ing. M. 

Jambor navrhol, aby poverená osoba o prieskume trhu informovala poslancov najneskôr v deň 

vyhlásenia obstarávania. 

Ďalej pripomienkoval, ţe cesta okolo Tehelne je zničená od traktorov Farmy Beckov, rovnako 

sa poškodzuje cesta v Matyáške, druţstvo by malo cesty opraviť.  Obecné zastupiteľstvo 

uloţilo obecnému úradu vyvolať jednanie s Farmou Beckov, druţstvom ohľadne riešenia 

údrţby ciest v Matyáške, Nad tehelňou a Pieskovej doline. 
 

K bodu 14.: 

Návrh na uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

10.6.2016 : 

uz.č.170/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 29.4.2016  bez pripomienok. 

uz.č.171/2016 -  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti DHZO Beckov 

bez pripomienok. 

uz.č.172/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán prác DHZO Beckov na rok 2016 bez 

pripomienok. 

uz.č.173/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave investičných 

akcií v obci bez pripomienok. 

uz.č.174/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 2015. 

uz.č.175/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2015 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

uz.č.176/2016/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo pouţitie prebytku hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 153 601,36 eura. 

b) – Obecné zastupiteľstvo uloţilo poslancom do 31.7.2016 predloţiť návrh na vyuţitie 

rezervného fondu na kapitálové investície v roku 2016. 
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uz.č.177/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 – 

rozpočtové opatrenie  č. 2 bez pripomienok. 

uz.č.178/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obec Beckov za rok 2015. 

uz.č.179/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN Obce Beckov č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Beckov 

s pripomienkami:  

- § 9 označiť ako § 9a a doplniť § 9b Nakladanie s odpadmi z nehnuteľností určených na 

rekreáciu (v zmysle predloţeného návrhu). 

uz.č.180/2016 – Obecné zastupiteľstvo uloţilo predloţiť návrhy na udelenie Ceny obce za rok 

2015 do 31.7.2016. 

uz.č.181/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o Rozhodnutí 

Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 25.5.2016 o tom, ţe Územný plán zóny 

Zelená voda Beckov Juh sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a to z dôvodu, ţe na náklade výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán 

usúdil, ţe s ohľadom na závaţnosť vznesených pripomienok je potrebné podrobnejšie 

zhodnotiť a navrhnúť opatrenia na dosiahnutie súladu strategického dokumentu so záujmami 

ochrany ţivotného prostredia a zdravia. 

uz.č.182/2016 -  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ţiadosť spoločnosti ICS Systems, 

s.r.o., Stará Turá o stanovisko k umiestneniu optickej ústredne a príjazdovej cesty k ústredni. 

b) Obecné zastupiteľstvo ţiada, aby ţiadateľ jasne vysvetlil zámer. 

uz.č.183/2016/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ţiadosť Miroslavy Kubicovej, 

bytom Povaţská 6, Nové Mesto nad Váhom, ohľadom prenájmu školského bytu. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom bytu ţiadateľke za podmienky, ţe prenájom 

bude podmienený pracovným pomerom v ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. 

uz.č.184/2016 -  Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vyvolať jednanie s Farmou 

Beckov, druţstvom ohľadne riešenia údrţby ciest v Matyáške, Nad tehelňou a Pieskovej 

doline. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 10.6.2016. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 15. júna 2016 

Zápis spracovala A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Anna Kabelíková 

         Ing. Ján Kriţan 

         starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka 

 

 


