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20. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 9.12.2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. M. Jambor 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácie o stave investičných akcií v obci 

5. Úprava rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č.5 

6. Návrh finančného rozpočtu obce Beckov na rok 2017, s výhľadom na roky 2018, 2019 

7. Schválenie mimoriadneho členského príspevku do OOCR 

8. Návrh VZN Obce Beckov č.4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Beckov 

9. Návrh Doplnku č.4 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, riaditeľa ZŠ 

s MŠ p. Mgr. J. Pekaroviča, na začiatku rokovania prítomných 8 poslancov, konštatoval, že 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr prítomných 7 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ľ. Hajdúška a P. Žovinca, za overovateľov 

zápisnice p. Ing. J. Martiša a p. Ing. M. Ilavského. 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 

8 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 28.10.2016. Uznesenie č.211/2016 a 212/2016 – uznesenie 

ďalej v platnosti, úloha trvá. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 

zasadnutia konaného dňa 30.9.2016 s pripomienkou. 

 

K bodu 4.: 

Informácia o stave investičných akcií v obci – predložil starosta obce, písomne pripravila Ing. 

Marika Jurčacková, priložené k zápisnici. Starosta obce informoval o realizácii stavebných 

a inštalačných prác v priestoroch kuchyne ZŠ. Ing. J. Martiš upozornil, že bude potrebné 

obstarať protipožiarne dvere a výťah. Pri rekonštrukcii rozvodov sa rozbila podlaha, takže ju 

treba opraviť, aj s týmto musíme rátať. Je potrebné dať vypracovať projekt požiarnej ochrany 

a projekt na zapojenie plynového kotla. Ďalej starosta obce informoval o rekonštrukcii 

chodníka od základnej školy po pohostinstvo M. Nožinu, realizuje sa. Keďže je potrebné 

podať žiadosť na MK SR na projekty Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov 

v evidencii nezamestnaných a projekt Reštaurátorská obnova portálu vchodu do hladnej 

kaplnky, termín podania žiadosti je 19.12.2016, starosta obce vysvetlil poslancom, že je 
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potrebné schváliť podanie týchto žiadostí na MK SR a schváliť 5% účasť obce na týchto 

projektoch. Ing. J. Macejka mal pripomienku, že stále sa vynakladajú obecné peniaze na hrad. 

Starosta obce vysvetlil, že projekty sú rozpracované, vždy sa za poskytnuté peniaze urobí kus 

práce, hrad je vo vlastníctve obce a je národnou kultúrnou pamiatkou, o ktorú je potrebné sa 

starať.  Dal o návrhu uznesenia hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadostí o dotáciu pre rok 2017 z 

Ministerstva kultúry SR na projekty  Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v 

evidencii nezamestnaných a Reštaurátorská obnova ostenia portálu vchodu do hradnej 

kaplnky a priľahlých sedílií, a dokončenie povrchových úprav kruhového okna. 

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

pripomienok. 

K bodu 5.: 

Úprava rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č.5 – písomne, priložené 

k zápisnici, poslanci dostali materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie. Starosta obce požiadal 

predsedu finančnej komisie o stanovisko komisie k úprave rozpočtu. Predseda finančnej 

komisie p. E. Benko vysvetlil, že rozpočet je potrebné upraviť v príjmovej aj výdavkovej 

časti. Ing. Kopúnová poznamenala, že zmena bude v transferoch, bude v príjmoch aj vo 

výdavkoch rovnaká. Finančná komisia odporučila zmenu rozpočtu schváliť. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 2016 - č.5 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Návrh finančného rozpočtu obce Beckov na rok 2017, s výhľadom na roky 2018, 2019 – 

písomne, priložené k zápisnici, návrh bol zverejnený na informačnej tabuli v obci a na 

internetovej stránke obce na dobu 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva. Poslanci materiál 

dostali spolu s pozvánkou. Starosta obce dal slovo ekonómke obce p. Ing. M. Kopúnovej, 

ktorá objasnila, že finančná komisia navrhla zmenu: navýšiť príjmy z podielových daní 

o 5000 eur a vo výdavkoch na životné prostredie navrhli rozpočtovať sumu 5000 eur 

nariešenie problému s bioodpadom. Ďalej informovala poslancov, že vysúťažené zariadenie 

do školskej kuchyne bude dodané až v novom roku a preto treba naplánovať finančné 

prostriedky do rozpočtu na r. 2017. Finančné prostriedky na nákup zariadenia boli presunuté 

z položky cestná doprava. Ľ. Hajdúšek sa informoval na plán investícií v roku 2017. 

Ekonómka vysvetlila, že v júni 2017 bude predložený záverečný účet obce, kedy sa schvaľuje 

prebytok do rezervného fondu a do tohto času môžu poslanci podať návrhy, kde chcú 

investovať finančné prostriedky. Ing. J. Martiš sa informoval riaditeľa ZŠ, či sa bude 

zvyšovať suma pre učiteľov v MŠ – riaditeľ odpovedal, že nebudú viac žiadať. 

E. Benko sa informoval na zosúladenie žiadostí organizácií o príspevok z rozpočtu obce 

s nariadením obce a navrhol uznesenie – zosúladiť - doplniť žiadosti podľa platného VZN 

o poskytovaní dotácií v termíne do 23.1.2017. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, 

prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 predložila hlavná 

kontrolórka Z. Krasňanská. Písomne, priložené k zápisnici. Odporučila poslancom rozpočet 

obce Beckov na rok 2017  s výhľadom na roky 2018 a 2019 schváliť. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Rozpočtu obce na rok 2017 

s výhľadom na roky 2018 a 2019. 

Starosta obce ukončil rozpravu k rozpočtu a dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Beckov na rok 

2017, s výhľadom na roky 2018, 2019 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
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K bodu 7.: 

Schválenie mimoriadneho členského príspevku do OOCR – starosta obce informoval 

poslancov o možnosti čerpania financií z Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín 

a okolie“, ktorého je obec členom na budúci rok 2017 na oslavy 200. výročia narodenia J.M. 

Hurbana. Je však potrebné, aby obec uhradila mimoriadny členský príspevok vo výške 

2000,00 eur a OOCR poskytne mimoriadny príspevok obci Beckov v roku 2017. Poslanci 

nemali k návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo  schválilo mimoriadny členský 

príspevok  Oblastnej organizácii cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ vo výške 2000,00 eur 

z dôvodu financovania osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana v roku 2017. 
 

K bodu 8.: 

Návrh VZN Obce Beckov č.4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Beckov – starosta obce 

informoval o návrhu VZN, ktoré bolo zverejnené spôsobom obvyklým na informačnej tabuli 

v obci na 15 dní. Poslanci návrh dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie. Nariadenie bolo 

vypracované v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 6 ods. 2 a ods. 2  a ods 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a v zmysle ďalších právnych predpisov ako je uvedené 

v dôvodovej správe, písomne priloženej k zápisnici. Riaditeľ základnej školy Mgr. Pekarovič 

potvrdil, že dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy a školských zariadení sú 

reálne prepočítané. Ing. J. Martiš poznamenal, či budú financie naozaj stačiť. Ing. Kopúnová 

poznamenala, že v článku 2, bod 8. VZN má zriaďovateľ – obec možnosť poskytnúť 

mimoriadnu dotáciu nad rámec prílohy VZN. K návrhu neboli vznesené ďalšie pripomienky. 

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

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN Obce Beckov č. 4/2016 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území 

obce Beckov bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Návrh Doplnku č.4 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO – starosta obce 

predložil návrh doplnku, písomne, priložené k zápisnici. Návrh bol zverejnený spôsobom 

obvyklým na informačnej tabuli v obci na dobu 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. 

Poslanci dostali návrh dodatku spolu s pozvánkou na zasadnutie. V dôvodovej správe je 

podrobne uvedené, prečo sa navrhuje doplnok k VZN. Poslanci nemali k predloženému 

návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce dal o návrhu doplnku hlasovať, prítomných 7 

poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č.4 

VZN Obce Beckov č. 3/2012 o miestnom poplatku zo KO a DSO s účinnosťou od 1.1.2017 

bez pripomienok. Zároveň obecné zastupiteľstvo s účinnosťou od 1.1.2017 ruší Doplnok č. 1 

predmetného VZN schválený uznesením č.307/2013 zo dňa 13.12.2013 a ustanovenia článku 

10 ods. 3 vymedzené Doplnkom č. 2, ktorý bol schválený uznesením č. 382/2014 zo dňa 

5.12.2014. 
 

K bodu 10.: - rôzne – 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2917 – hlavná kontrolórka 

predložila plán činnosti v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh bol 15 dní pred konaním zasadnutia zverejnený 
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spôsobom obvyklým na informačnej tabuli. V januári – Kontrola vykonávania „základnej“ 

finančnej kontroly zmeniť na administratívnej. E. Benko navrhol kontrolu podávania žiadostí 

o dotácie z rozpočtu obce. Hl. kontrolórka informovala, že bude robiť kontrolu vyúčtovania 

dotácií v druhom polroku. Ďalšie pripomienky k plánu činnosti hlavnej kontrolórky neboli 

vznesené, starosta obce dal hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán činnosti hl. kontrolórky obce na 1.polrok 

2017 bez pripomienok. 

 

Hlavná kontrolórka ďalej predložila Správu o následnej finančnej kontrole, písomne, 

priložená k zápisnici. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Správu  hl. kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly č.1. 
 

Starosta obce predložil návrh na zvýšenie platu hlavnej kontrolórky o 20% odmeny, vysvetlil, 

že kontrolórka má schválený úväzok 40 hodín bez odmien. Návrh písomne, priložený 

k zápisnici. E. Benko – návrh nebol prerokovaný na finančnej komisii, budú v rozpočte obce 

na rok 2017 financie? Ďalšie pripomienky neboli vznesené. Starosta obce dal hlasovať. 

Prítomných 7 poslancov, 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

mesačnú odmenu hlavnej kontrolórky Obce Beckov do výšky 20 %. Obecné zastupiteľstvo 

oprávnilo  starostu obce stanoviť mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke obce v súlade s § 18c 

Plat hlavného kontrolóra, ods. 5 zák. č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, od 1.1.2017. 
 

Starosta obce informoval poslancov, že po kontrole nariadenia o chove, držaní a vodení psov 

na území obce Beckov okresný prokurátor zaslal protest proti ustanoveniam tohto nariadenia. 

Nariadenie je ešte z roku 2004, je neaktuálne a je potrebné ho prepracovať. Starosta obce dal 

o vyhovení protestu prokurátora hlasovať, prítomných 7 poslancov 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 98/16/3304-8 zo dňa 

18.10.2016 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č.3/2004 o chove, vodení a držaní psov na 

území obce Beckov a uložilo obecnému úradu nariadenie prepracovať a predložiť na ďalšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2017. 

Starosta obce ďalej informoval, že napriek snahe vyhovieť námietkam protestu prokurátora 

v prípade VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov. Prokurátor schválené VZN 

opäť napadol a zaslal protest prokurátora proti VZN. Poslanci odporučili obrátiť sa na 

právnika v prípade vypracovania VZN. Starosta obce dal o vyhovení protestu prokurátora 

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

zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 142/16/3304-3 zo dňa 3.11.2016 proti 

ustanoveniam VZN Obce Beckov č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu prepracovať VZN č. 3/2016 o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov v zmysle protestu prokurátora zo dňa 3.11.2016 

do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

Starosta obce navrhol termín zasadnutia obecného zastupiteľstva v novom roku na 27.1.2017. 

Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 
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7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo ďalší 

termín zasadnutia obecného zastupiteľstva na 27.1.2017. 

 

K bodu 11.: 

Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu. Ďalšie diskusné príspevky neodzneli. 

 

K bodu 12.: 

Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

9.12.2016: 

uz.č.213/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 28.10.2016 s pripomienkou – uznesenia č.211/2016 a  212/2016 ďalej 

v platnosti, úloha trvá.  

uz.č.214/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie na vedomie informáciu o stave 

investičných akcií v obci. 

uz.č.215/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 2016 - č.5 bez 

pripomienok. 

uz.č.216/2016/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný rozpočet Obce Beckov na rok 

2017 a vzalo na vedomie finančný rozpočet  s výhľadom na roky 2018 a 2019 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo povinnosť organizáciám, ktoré požiadali o dotáciu 

z rozpočtu obce na rok 2017, zosúladiť žiadosti s platným VZN o poskytovaní dotácií do 

23.1.2017. 

uz.č.217/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k návrhu Rozpočtu obce na rok 2017. 

uz.č.218/2016 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo mimoriadny členský príspevok Oblastnej 

organizácii cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ vo výške 2000,00 eur z dôvodu financovania 

osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana v roku 2017. 

uz.č.219/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN Obce Beckov č. 4/2016 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území 

obce Beckov bez pripomienok. 

uz.č.220/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č.4 VZN Obce Beckov č. 3/2012 

o miestnom poplatku zo KO a DSO s účinnosťou od 1.1.2017 bez pripomienok. Zároveň 

obecné zastupiteľstvo s účinnosťou od 1.1.2017 ruší Doplnok č. 1 predmetného VZN 

schválený uznesením č.307/2013 zo dňa 13.12.2013 a ustanovenia článku 10 ods. 3 

vymedzené Doplnkom č. 2, ktorý bol schválený uznesením č. 382/2014 zo dňa 5.12.2014. 

uz.č.221/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu  hl. kontrolórky obce 

o výsledku následnej finančnej kontroly č.1. 

uz.č.222/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán činnosti hl. kontrolórky obce na 

1.polrok 2017 bez pripomienok. 

uz.č.223/2016/a - Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na schválenie mesačnej odmeny 

hlavnej kontrolórky Obce Beckov do výšky 20%. 

b/ Obecné zastupiteľstvo oprávňuje starostu obce stanoviť mesačnú odmenu hlavnej 

kontrolórke obce v súlade s § 18c Plat hlavného kontrolóra, ods. 5 zák. č. 369/1990  Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, od 1.1.2017. 

uz.č.224/2016/ a –Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 98/16/3304-8 

zo dňa 18.10.2016 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č.3/2004 o chove, vodení a držaní 

psov na území obce Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu nariadenie prepracovať a predložiť na 

ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2017. 
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uz.č.225/2016/ a - Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 142/16/3304-3 

zo dňa 3.11.2016 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č. 3/2016 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Beckov. 

b/ - Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu prepracovať VZN č. 3/2016 o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov v zmysle protestu prokurátora zo dňa 3.11.2016 

do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

uz.č.226/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo ďalší termín zasadnutia obecného 

zastupiteľstva na 27.1.2017. 

uz. č.227/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadostí o dotáciu pre rok 2017 z 

Ministerstva kultúry SR na projekty  Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v 

evidencii nezamestnaných a Reštaurátorská obnova ostenia portálu vchodu do hradnej 

kaplnky a priľahlých sedílií, a dokončenie povrchových úprav kruhového okna. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 9.12.016. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

 

V Beckove, 14.12. 2016 

Zápis spracovala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

 

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

Ing. Jaroslav Martiš 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Martin Ilavský 

 


