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17. z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 12.8.2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Marek Jambor, Peter Ţovinec, Anna Kabelíková 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové  opatrenie č.3 

4. Prejednanie návrhov na udelenie cien Obce Beckov za rok 2015 

5. VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov 

6. Plán činnosti hl. kontrolórky obce na 2.polrok 2016 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1.: 

Mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, 

prítomných 6 poslancov, konštatoval, ţe zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. J. Martiša a Ing. M. Ilavského, za 

overovateľov zápisnice p. Ľuboša Hajdúška a Daniela Hladkého. 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 mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Úprava rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č.3 – úprava rozpočtu – 

starosta obce informoval o rokovaní finančnej komisie, ktorá navrhla prerozdelenie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie, ktoré je potrebné realizovať 

do konca roka 2016. Úprava rozpočtu obce sa týka nasledovných zmien – výnos dane – 

originálne kompetencie zvýšenie o 7357,00 eura, príjmy z rezervného fondu – zvýšenie 

o 5968,00 eur. V beţných výdavkoch – údrţba Materskej školy – 9400,00 eur, základná škola 

s materskou školou – zvýšenie o 7357 na mzdu pracovníčky, zvýšenie miezd  o 6% od 1.9. 

2016 pedagogickým zamestnancom, oprava podlahy v telocvični.  Prítomný p. riaditeľ školy 

Mgr. Pekarovič vysvetlil dôvod, prečo ţiada navýšiť prostriedky na MŠ a základnú školu. 

Zvýšil sa počet detí v MŠ. Finančná komisia navrhla v kapitálových výdavkoch rozdeliť 

prostriedky na rekonštrukciu chodníkov – 36180,00 eur, na odvodnenie v MŠ – 5000,00 eur, 

na riešenie havarijného stavu  v Dome rozlúčky – 5000,00 eur, na projekt revitalizácie parku 

pod hradom – 3500,00 eur, na rekonštrukciu MŠ – 8497,33 eur a na rekonštrukciu 

a modernizáciu kuchyne ZŠ – 40000,00 eur. Komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu 

navrhnuté zmeny schváliť. Ľ. Hajdúšek – o ktoré chodníky sa jedná? Starosta obce 

odpovedal, ţe od p. Dúhu, Beckov č.409 po p. Klčovského, okolo hlavnej cesty od p. Tupého 
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po Pohostinstvo pod orechom. K návrhu neboli vznesené ţiadne pripomienky. Starosta obce 

dal o zmene rozpočtu hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdrţala hlasovania. 
 

K bodu 4.: 

Prejednanie návrhov na udelenie cien Obce Beckov za rok 2015 – starosta obce informoval, 

ţe mu boli doručené návrhy o d 2 poslancov. Ing. M. Jambor navrhol udeliť cenu p. JUDr. 

Ivane Hudecovej, bytom Beckov č.203 za dlhoročnú obetavú prácu vo funkcii hlavnej 

kontrolórky obce a p. Ľubošovi Gábovi, za aktívnu prácu v obecnom hasičskom zbore. Ing. 

Ján Macejka navrhol na ocenenie Mgr. D. Badţgoňovú za tvorbu Beckovských novín. 

Redakcia Beckovských novín navrhla starostovi obce oceniť rodáčku p. Janou Soukeníkovú 

za šírenie dobrého mena a propagáciu obce a kostolníkov p. Štefana Opata a p. Emíliu 

Hladkú. D. Hladký – cena by sa mala udeliť celej redakcii alebo zakladateľom Beckovských 

novín. Po diskusii, v ktorej si poslanci ujasnili udeľovanie cien v zmysle štatútu obce, 

pozmenili návrh na udelenie ceny Redakčnej rade Beckovských novín pri príleţitosti 20. 

výročia ich vzniku. Starosta obce dal hlasovať o uznesení, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 

proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce  udeliť Ceny 

starostu obce JUDr. Ivane Hudecovej, bytom Beckov č.203 za dlhoročnú obetavú prácu vo 

funkcii hlavnej kontrolórky obce a Redakcii Beckovských novín pri príleţitosti 20. výročia 

ich vzniku. 
 

K bodu 5.: 

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov – starosta obce objasnil 

poslancom, ţe prokurátor okresnej prokuratúry vzniesol protest proti ustanoveniam VZN 

Obce Beckov č. 1/2016. Nariadenie bolo prepracované na základe metodickej pomoci. 

Nariadenie bolo vyvesené od 28.7.2016 do 11.8.2016. K návrhu neboli vznesené ţiadne 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať o návrhu na zrušenie uznesenia  č.143/2016 zo dňa 

11.3.2016, ktorým bolo VZN č. 1/2016 schválené. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa 

zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie  č.143/2016 zo dňa 11.3.2016. 

Ďalej dal starosta obce hlasovať o novom návrhu VZN č. 3/2016. Prítomných 6 poslancov, 6 

za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.3/2016 o určení 

miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Plán činnosti hl. kontrolórky obce na 2.polrok 2016 – predloţila hlavná kontrolórka obce, 

písomne, priloţené k zápisnici. E. Benko navrhol doplniť plán kontrol o kontrolu Záujmového 

zdruţenia Hrad Beckov. Obecné zastupiteľstvo uloţilo obecnému úradu, či je moţné kontrolu 

v záujmovom zdruţení s účasťou obce uskutočniť. Starosta obce dal hlasovať o pláne kontrol. 

Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: - rôzne – 

Starosta obce informoval poslancov o moţnosti získať financie na revitalizáciu parku cestou 

cezhraničnej spolupráce – projekt na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva 

pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Partnermi v tomto projekte sa stanú 

Mesto Partizánske, Mesto Valašské Meziříčí a Obec Beckov. Komentár v prílohe zápisnice. 
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Keďţe podklady pre získanie nenávratného finančného príspevku je potrebné zaslať na 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do 15.9.2016, je potrebné, aby obecné 

zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas a lebo nesúhlas s podaním ţiadosti na tento projekt. Starosta 

obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov , 6 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

„História bez hraníc – zatraktívnenie dedičstva česko-slovenského príhraničia“  z dotačného 

programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, investičná priorita: 

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; cieľ: Zvýšenie 

atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného 

regiónu. 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov, ţe navrhuje zmeniť termín zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a to z dôvodu, ţe bude potrebné upravovať rozpočet a podklady bude mať 

ekonómka obce spracované aţ koncom mesiaca, takţe navrhuje termín zasadnutia na 

30.9.2016. Poslanci nemali k návrhu pripomienky. Starosta obce dal o zmene hlasovať, 

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

termín zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9.9.2016 a schválilo zmenu termínu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na 30.9.2016. 

 

 

K bodu 8.: 

V diskusii starosta obce informoval o opakovaných sťaţnostiach na hluk počas svadobných 

hostín v Kúrii Beckov.  Poţiadal poslancov, aby zváţili moţnosti riešenia tohto problému. 

Ing. J. Martiš informoval poslancov o návšteve v druţobnej obci Slavkov na Folklórnom dni 

v Slavkově – 6. 8.2016. 

 

K bodu 9.: 

Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia (mimoriadneho) Obecného zastupiteľstva obce Beckov, 

zo dňa 12.8.2016 : 

Uz.č.185/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 2016 – 

rozpočtové opatrenie č.3 bez pripomienok. 

 

uz.č.186/2016 – Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce  udeliť Ceny starostu obce 

JUDr. Ivane Hudecovej, bytom Beckov č.203 za dlhoročnú obetavú prácu vo funkcii hlavnej 

kontrolórky obce a Redakcii Beckovských novín pri príleţitosti 20 výročia ich vzniku. 

 

uz.č.187/2016 – Obecné zastupiteľstvo vyhovelo 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 a zrušilo  uznesenie č.143/2016 zo dňa 11.3.2016, ktorým bolo VZN schválené. 

 

uz.č.188/2016 - Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu 

detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.189/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

2.polrok 2016 bez pripomienok. 

b) Obecné zastupiteľstvo uloţilo obecnému úradu preveriť kompetenciu na vykonanie 

kontroly v organizáciách, v ktorých má obec účasť. 
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uz.č.190/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt „História bez hraníc – zatraktívnenie dedičstva česko-slovenského 

príhraničia“  z dotačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, 

investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; 

cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov 

cezhraničného regiónu. 

 

uz.č.191/2016  – a)  Obecné zastupiteľstvo zrušilo termín zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 9.9.2016. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva na 

30.9.2016. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení z mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 

12.8.2016. Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 22. augusta 2016 

Zápis spracovala A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ľuboš Hajdúšek 

         Ing. Ján Kriţan 

         starosta obce 

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

Daniel Hladký 
 


