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19. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 28.10.2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ľ. Hajdúšek, Ing. M. Ilavský 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o stave investičných akcií v obci 

5. Schválenie Konsolidovanej výročnej správy ( materiál zaslaný e-mailom) 

6. Konsolidovaná správa audítora za rok 2015 (materiál zaslaný e-mailom) 

7. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov – schválenie 

inventarizačných komisií 

8. Príprava osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania prítomných 6 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 7 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Daniela Hladkého a p. Ing. Mareka Jambora, 

za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Macejku a p. Petra Žovinca. 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 6 poslanci boli za. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení previedol Ing. J. Martiš zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného 30.9.2016. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 30.9.2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Informácia o stave investičných akcií v obci – predložila Ing. Marika Jurčacková, písomne, 

priložené k zápisnici. Na výberové konania boli doplnení členovia komisií. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 5.: 

Konsolidovaná výročná správa Obce Beckov za rok 2015 – predložil starosta obce, písomne, 

priložená k zápisnici, poslanci materiál obdržali e-mailom týždeň pred zasadnutím obecného 
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zastupiteľstva. Poslanci navrhli do správy doplniť firmu F-plus, Beckov č.5, špecifikovať 

hasičský zbor na dobrovoľný a obecný hasičský zbor a aktualizovať kontakty na firmy 

a organizácie podľa skutkového stavu k 31.12.2015. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 

poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

Konsolidovanú výročnú správu Obce Beckov za rok 2015 s pripomienkami. 
 

K bodu 6.: 

Konsolidovaná správa audítora za rok 2015 – predložil starosta obce, písomne, priložená 

k zápisnici, poslanci materiál obdržali e-mailom týždeň pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo Konsolidovanú správu audítora za rok 2015 na 

vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 7.: 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov – schválenie 

inventarizačných komisií – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Poslanci 

obdržali materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie. Nemali k zloženiu inventarizačných 

komisií žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo predložený materiál k inventarizácii 

majetku a záväzkov obce k 31.12.2016 na vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 8.: 

Príprava osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana – starosta obce zhrnul históriu prípravy 

osláv od kedy bývalý predseda NR SR p. Pelegríny podporil návrh vybudovania sochy J.M. 

Hurbana, neskôr  nastala zmena po voľbách do NR SR. Zmenil sa aj prístup k celonárodným 

oslavám narodenia J.M. Hurbana. Starosta sa angažoval, navštívil Evanjelický biskupský 

úrad, ktorý plánuje na 19.3.2017 slávnostné Služby božie, pozývajú predstaviteľov štátu. Je 

potrebné, aby sa obec pripojila, preto oslovil p. PhDr. J. Karlíka, spoločne pracujú na 

programe osláv. E. Benko navrhol, aby bolo predložené organizačné zabezpečenie osláv, kde 

bude presne určené, kto má čo na zodpovednosti. D.Hladký sa pýtal, či vie o prípravách osláv 

evanjelický pán farár. V kostole je potrebné nové ozvučenie, strop sa začína odlupovať, fara 

nie je v dobrom stave – opadáva omietka na viacerých miestach. Starosta obce informoval, že 

zvolá prípravný výbor a na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predloží organizačné 

zabezpečenie osláv. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 
 

K bodu 9.: - rôzne – 

Starosta obce informoval poslancov o proteste prokurátora proti ustanoveniam VZN obce 

Beckov č. 5/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska. Toto VZN si prokurátor vyžiadal na 

kontrolu, v proteste sa konštatuje, že je v rozpore so zákonom, nie je potrebné, aby poriadok 

pohrebiska bol všeobecne záväzným nariadením, môže byť smernicou, ktorú neschvaľuje 

zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 100/16/3304-8 zo 

dňa 19.10.2016 proti ustanoveniam VZN obce Beckov č.5/2011 – Prevádzkový poriadok 

pohrebiska Obce Beckov. Starosta obce dal hlasovať o zrušení uznesenia, ktorým bolo VZN 

schválené., prítomných 7 poslancov, 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo zrušilo  uznesenie č.128/2011 zo dňa 16.12.2011, ktorým bolo VZN schválené. 
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Žiadosť R. Psotného a Ing. A. Psotnej Pulpanovej – starosta obce oboznámil poslancov 

s odpoveďami, ktoré boli žiadateľom v súvislosti s parkovaním a prejazdnosťou cesty na 

Lipky odoslané, napriek tomu opäť žiadajú o odpoveď. Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii 

verejného poriadku a životného prostredia zvolať miestne šetrenie a prizvať sťažovateľov. 

Ďalej obecné zastupiteľstvo uložilo KOVP a ŽP zrealizovať kontrolu verejných priestranstiev 

so zreteľom na neoprávnené užívanie verených priestranstiev (uložené drevo, stavebný 

materiál, parkovanie áut a kamiónov a pod.). 
 

Starosta obce ďalej informoval poslancov, ktorí sa nezúčastnili stretnutia so zástupcami 

Farmy Beckov (PD Beckov) so závermi, ktoré zo stretnutia vyplynuli. Zaviazali sa, že 

vyčistia priehrádzky a odstránia uskladnený betónový odpad nad salašom p. Cipciara. 

Nedohodli sa podmienky opravy komunikácie, bude sa naďalej hľadať riešenie.  

 

K bodu 10.: 

V diskusii p. Ing. J. Martiš upozornil na potrebu vyčistenia trativodu pri ceste 507/II, pri p. 

Hanáčkovi sa prelieva pri väčšom daždi voda do dvora, sú tam zanesené odtoky a trativod, 

žiadať Správu ciest o vyčistenie. 

Starosta obce v súvislosti so zanášaním odtokov spomenul žiadosti o výrub stromov, p. Martiš 

žiadal o výrub lipy v susedstve pozemku v jeho vlastníctve. Obec nechce bez závažných 

dôvodov povoľovať výruby líp, máme už tri prípady, každý sa zodpovedne posudzuje, ale 

jaseň, ktorý sa taktiež nachádza pri hlavnej ceste a jeho listy znečisťujú vozovku a odtoky pri 

ceste, je možné vyrúbať, nie je taký vzácny strom ako lipa. 

Ďalej poslanci upozornili na neopravenú cestu po rozkopávke, ktorou sa pripájal na vodu 

budúci stavebný obvod - Ing. Milana Jurzu je treba vyzvať, aby cestu opravil. 

D. Hladký sa informoval na kosenie trávy po obci obecnou prevádzkou, nedokončené kosenie 

pri ceste popri plote p. Masničákovej smerom k cintorínu. 
 

K bodu 11.: 

Návrh na uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

28.10.2016: 

 

uz.č.204/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 30.9.2016 bez pripomienok. 

uz.č.205/2016  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave investičných 

akcií v obci. 

uz.č.206/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Konsolidovanú výročnú správu Obce 

Beckov za rok 2015 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

uz.č.207/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Konsolidovanú správu audítora za 

rok 2015. 

uz.č.208/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie inventarizačných komisií 

na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2016 bez pripomienok. 

uz.č.209/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o prípravách 200. výročia narodenia J.M. Hurbana v obci Beckov. 
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uz.č.210/2016 – a/ Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 100/16/3304-8 

zo dňa 19.10.2016 proti ustanoveniam VZN obce Beckov č.5/2011 – Prevádzkový poriadok 

pohrebiska Obce Beckov.  

b/ Obecné zastupiteľstvo zrušilo  uznesenie č.128/2011 zo dňa 16.12.2011, ktorým bolo VZN 

schválené. 

uz.č.211/2016 – Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii verejného poriadku a životného 

prostredia zvolať miestne šetrenie ohľadne prejazdnosti cesty na Lipky a parkovania na nej 

a prizvať sťažovateľov.  

uz.č.212/2016 - Obecné zastupiteľstvo uložilo KOVP a ŽP zrealizovať kontrolu verejných 

priestranstiev so zreteľom na neoprávnené užívanie verených priestranstiev (uložené drevo, 

stavebný materiál, parkovanie áut a kamiónov a pod.). 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 28.10.2016. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 2.11. 2016 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Marek Jambor 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Daniel Hladký 

 


