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21. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 27.1.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Martin Ilavský 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov 

5. VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce 

Beckov 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beckov za rok 2016 

7. Správa z finančnej kontroly o zúčtovaní  dotácií poskytnutých  z rozpočtu obce v roku 

2016 

8. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania prítomných 5 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 8 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

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

zápisnice p. Ing. J. Martiša a Ľ. Hajdúška. 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. Prítomných 

5 poslancov, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

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

obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.12.2016. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 9.12.2016. 
 

K bodu 4.: 

VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov – písomne, priložené k zápisnici. 

Starosta obce odôvodnil vypracovanie nového znenia nariadenia, ktoré na odporučenie 

poslancov vypracoval právnik a to z dôvodu, aby sme sa vyvarovali ďalších chýb, ktoré by 

mohlo nariadenie obsahovať a dozorujúci prokurátor by nám ho mohol opäť pripomienkovať. 

Tlmočil poslancom komentár k niektorým ustanoveniam nariadenia. Keďže 
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v predchádzajúcom roku 2016 obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2016 o určení miesta 

a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Beckov schválené uznesením č.188/2016 dňa 12.8.2016, starosta obce dal 

hlasovať o zrušení VZN č.3/2016. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu detí na 

plnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Beckov schválené  uznesením č.188/2016 dňa 12.8.2016.  

Nový návrh VZN bol zverejnený na informačnej tabuli v obci od 12.1.2017. Neboli k nemu 

vznesené žiadne pripomienky. Poslanci písomný návrh odbržali spolu s pozvánkou na 

zasadnutie zastupiteľstva. Nemali k návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce dal o VZN č. 

1/2017 hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov bez 

pripomienok. 
 

K bodu 5.: 

VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Beckov  - 

písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce rovnako odôvodnil vypracovanie nového 

nariadenia, ktoré vypracoval právnik. Prokurátor vo svojom proteste odporučil zrušiť alebo 

prepracovať nariadenie č.3/2004 o chove, vodení a držaní psov na území obce Beckov 

z dôvodu viacerých rozporov a nesúladu so zákonom. Starosta obce dal hlasovať o zrušení 

VZN č. 3/2004. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 3/2004 schválené uznesením č.295/2004 dňa 8.10.2004. Nové 

znenie nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 12.1.2017. K návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky. Poslanci písomný návrh obdržali spolu s pozvánkou na 

zasadnutie zastupiteľstva. Ing. Martiš sa dopytoval na sankcie za nedodržanie ustanovení 

nariadenia, keďže sa v ňom nachádzajú zákazy. Starosta obce vysvetlil, že sankcie a pokuty 

sú uvedené v zákone č. 282/2002 Z.z.. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v znení neskorších predpisov v § 7, nie je potrebné, aby sme vo VZN citovali zákon. 

K návrhu nariadenia neboli ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 

poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 

2/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Beckov bez 

pripomienok. 
 

K bodu 6.: 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beckov za rok 2016 – písomne, 

priložená k zápisnici. Poslanci obdržali správu spolu s pozvánkou na zasadnutie. Hlavná 

kontrolórka odôvodnila, že v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladá zastupiteľstvu 

správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. Poslanci nemali k predloženému materiálu 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní vzalo na vedomie Správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra Obce Beckov za rok 2016 bez pripomienok. 
 

K bodu 7.: 

Správa z finančnej kontroly o zúčtovaní  dotácií poskytnutých  z rozpočtu obce v roku 2016 – 

hlavná kontrolórka informovala poslancov, že s ekonómkou skontrolovali doklady, 

organizácie dodali všetky potrebné doklady za rok 2016.  K žiadostiam na rok 2017 doplnili 

potrebné doklady, ktoré niektorým organizáciám chýbali. Ing. J. Martiš – po doplnení by sa 
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mali poslanci oboznámiť s kompletným materiálom. E. Benko – poslanci by sa mali vyjadriť    

k účelnosti predmetných dotácií. E. Benko navrhol uznesenie, aby obecné zastupiteľstvo 

uložilo finančnej komisii pripraviť stanovisko k žiadostiam o dotácie na rok 2017 do 

budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal o uznesení hlasovať, 

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

vedomie Správu z finančnej kontroly o zúčtovaní  dotácií poskytnutých  z rozpočtu obce 

v roku 2016. 
 

K bodu 8.: 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 – písomne, priložené k zápisnici, 

starosta obce objasnil, že termíny konzultoval s ekonómkou obecného úradu. A. Kabelíková 

navrhla, aby zasadnutia neboli len v piatok, ale napr. v pondelok. Tento návrh podporil aj 

starosta obce. Ďalší poslanci nesúhlasili, pretože sú pracovne vyťažení a v iný deň ako piatok 

by pravdepodobne na zasadnutí chýbali. Bol by problém s uznášaniaschopnosťou. Starosta 

obce dal hlasovať o pôvodnom návrhu, prítomných 6 poslancov, 5 za, 1 proti, 0 sa zdržali 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 

2017. 

 

K bodu 9.: - rôzne – 

Odstúpenie členky redakčnej rady Beckovských novín p. Dany Klčovskej – starosta obce 

informoval prítomných, že p. Klčovská po skončení rodičovskej dovolenky nastúpila do 

zamestnania a požiadala o uvoľnenie z redakčnej rady k dátumu 31.12.2016. Štatút 

Beckovských novín umožňuje, aby rada mala od 3 do 7 členov, takže tento návrh 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

 

Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou J.M. Hurbana Beckov – dodatok č. 3, 

starosta obce objasnil poslancom dôvody predloženia dodatku, ten dopĺňa zriaďovaciu listinu, 

aby spĺňala všetky zákonné ustanovenia. Poslanci nemali k dodatku pripomienky. Starosta 

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

zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 3 k Zriaďovateľskej listine Základnej školy s materskou 

školou Jozefa  Miloslava Hurbana v Beckove. 

 

Žiadosť p. Milana Hurtoňa, bytom Melečice – Lieskové, Melčice č. 170 o súhlas na zmenu 

funkčného využitia pozemkov určených v ÚNP-O Beckov na rekreačné účely na pozemky 

určené na výstavbu – obytné územie. E. Benko – územie sa musí riešiť ako zóna, aby bolo 

jasné, čo bude aj s ďalšími pozemkami, musí byť riešená celá lokalita. Majiteľ pozemkov  by 

sa mal spojiť s ďalšími vlastníkmi a dohodnúť sa na komplexnom riešení tejto lokality. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo znenie uznesení v znení: 

a) Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby sa predmetné územie riešilo komplexne ako zóna 

za podmienky, že vlastníci pozemkov zafinancujú vypracovanie Územného plánu 

zóny, lokalita R2 – Geotermálne pramene za školou, 

b) Vlastníci pozemkov budú znášať všetky náklady s vybudovaním inžinierskych sietí, 

c) Za týchto podmienok obecné zastupiteľstvo bude súhlasiť so zámerom zmeny 

funkčného využitia pozemkov parc. č. 2326/8, 2326/16 v k. ú. Obce Beckov 

z kategórie – pozemky určené na šport a rekreáciu na obytnú zónu. 

Starosta obce dal o uzneseniach v tomto znení hlasovať, prítomných 8 poslancov, 7 za, 0 

proti, 1 sa zdržal hlasovania. Uznesenia boli schválené. 
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Žiadosť p. Martiny Betákovej, bytom Beckov č.385 o schválenie vecného bremena – starosta 

obce informoval poslancov o predmete žiadosti, vysvetlil, že p. Betáková stavia rodinný dom 

a aby mohla pokračovať, musí jej Západoslovenská distribučná a.s. realizovať prekládku 

elektrického vedenia. Spoločnosť žiada od p. Betákovej súhlas na zriadenie vecného bremena 

na nehnuteľnosti parc.č. 2139/75, druh pozemku - ostatné plochy a parc.č. 2139/76 , druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce Beckov zapísané na LV č.1, vo vlastníctve 

Obce Beckov. Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

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

schválilo zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti parc.č. 2139/75, druh pozemku - 

ostatné plochy a parc.č. 2139/76 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce 

Beckov zapísané na LV č.1, vo vlastníctve Obce Beckov. 

 

Žiadosť starostu obce o schválenie zahraničnej služobnej cesty do Petrohradu v dňoch 11.-

15.6.2017 usporiadanej Regionálnym združením Stredného Považia  - starosta obce predložil 

žiadosť z dôvodu, že smernica nerieši pracovné cesty starostu obce, len zamestnancov. 

Poslancov zaujímal účel pracovnej cesty. Starosta obce objasnil – výmena skúseností. Starosta 

obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržali hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zahraničnú pracovnú cestu starostu obce, usporiadanú Regionálnym 

združením Stredného Považia  v dňoch 11.-15.6.2017 do Petrohradu. 
 

Žiadosti lekárok na úpravy na zdravotnom stredisku – starosta obce informoval poslancov, že 

lekárky požiadali o určité úpravy na zdravotnom stredisku ako napr. vymaľovať spoločné 

priestory, úprava vonkajších priestorov, zabezpečiť schody v zime proti šmýkaniu, znížiť  

stropy z dôvodu úniku tepla, rekonštrukciu elektrického vedenia, výmena svietidiel a pod. 

MUDr. Drobná pre deti a dorast žiadala väčšie stavebné  úpravy, ktoré by možno vyžadovali 

aj stavebné povolenie na rekonštrukciu. Niektoré úpravy riešia  zmluvy s lekárkami.  Ing. J. 

Martiš – sú tam jednoznačne vysoké stropy, je tam v zime naozaj zima, keby sa znížili, boli 

by aj nižšie náklady na kúrenie. Ing. M. Jambor – je dôležité, aby sme zhodnocovali majetok 

obce. Ing. J. Macejka – v prvom rade by sa mali znížiť a zatepliť stropy. E. Benko – treba 

kvantifikovať najnutnejšie práce, narozpočtovať, s veľkými zásahmi sa tento rok nedá rátať. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii a obecnému úradu zistiť skutkový stav na 

zdravotnom stredisku a navrhnúť riešenie do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu – starosta obce informoval poslancov 

o tom, že nový zákon o odpadoch ukladá obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie 

a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Súčasná 

právna úprava stanovila obciam povinnosti a určuje aj niekoľko spôsobov, aký systém zberu 

a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu zaviesť. Je potrebné nájsť riešenie, ktoré je 

možné aplikovať v našich podmienkach.  Je vo všeobecnosti známe, že takmer 50% odpadov 

v obci tvoria práve biologicky rozložiteľné odpady. Preto je potrebné zaviesť systém 

nakladania s týmto odpadom napr. kompostovaním a tak znížiť množstvo komunálneho 

odpadu, ktorý ukladáme na skládky. Cena za uloženie odpadu na skládkach bude vyššia. Preto 

budeme nútení bioodpad kompostovať. Je dôležité, aby sme naučili a motivovali občanov, 

aby kompostovali, pretože sa nám tak môžu znížiť náklady za uloženie odpadu na skládke 

odpadov. Starosta obce informoval poslancov, že rokoval s firmou JRK, ktorá obci ponúka 

predaj  kompostérov na splátky na tri roky, ponúkajú nám osvetovú kampaň formou plagátov, 

letáčikov do domácností, prednášok pre obyvateľov. Starosta obce poslancov informoval aj 
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o druhej možnosti a to vývozu bioodpadu. Požiadal spoločnosť Márius Pedersen o cenovú 

ponuku na vývoz bioodpadu formou zapožičania nádob na tento odpad a jeho vývozu každých 

14 dní. Táto možnosť by bola pre obec ekonomicky nákladná. Riešenie by bolo, keby občania 

kompostovali. Ďalšie možnosti – pri väčšom množstve pokosenej trávy je možnosť ju uložiť 

na družstevné hnojisko. Ing. M. Jambor – prečo by sme mali kúpiť kompostéry od spomenutej 

firmy? Starosta obce – ponúkajú nám trojročné splátky a osvetovú kampaň zdarma. E. Benko 

– je potrebné spraviť prieskum trhu. Poslanci uložili obecnému úradu spracovať analýzu 

prieskumu trhu na zakúpenie kompostérov. Uložili ďalej komisii životného prostredia 

spracovať a navrhnúť možnosti zefektívnenia vývozu komunálneho odpadu. Poslanci sa 

zhodli so starostom na tom, že pozve zástupcu firmy JRK na stretnutie s poslancami, na 

ktorom im prezentuje ponuku. 
 

Informácia o príprave osláv narodenia J.M. Hurbana 19.3.2017 – starosta obce informoval 

poslancov o pripravených pozvánkach, plagátoch, financiách, ktoré by mali byť obci 

poskytnuté z OOCR a TSK Trenčín. Na prípravách sa intenzívne pracuje, zasadá prípravný 

výbor. Pred konaním osláv zvolá starosta obce pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva 

z dôvodu zabezpečenia konkrétnych úloh. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na 

vedomie. 
 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o úsporách elektrickej energie na verejnom 

osvetlení po jeho rekonštrukcii. 
 

K bodu 10.: 

A. Kabelíková sa informovala na možnosť vytvorenia ľadovej plochy na multifunkčnom 

ihrisku. Starosta obce jej odpovedal, že by bolo nutné zakúpiť fóliu a upraviť mantinely, čo by 

sa túto zimu už nestihlo. 

E. Benko sa informoval na merače rýchlosti, ktorých zakúpenie obecné zastupiteľstvo 

schválilo ešte minulý rok. Starosta obce informoval  o stretnutí s vedúcim odboru dopravy, 

budú robiť opatrenia. 

Ing. J. Martiš informoval poslancov o vykonaných prácach na škole. 
 

K bodu 11.: 

Návrh na uznesenie z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

27.1.2017 : 

uz.č.228/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 9.12.2016 bez pripomienok. 

 

uz.č.229/2017/a - Obecné zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu 

detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Beckov schválené  uznesením č.188/2016 dňa 12.8.2016.  

 

b) – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu detí na 

plnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Beckov. 
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uz.č.230/2017/a - Obecné zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 3/2004 schválené uznesením 

č.295/2004 dňa 8.10.2004. 

b) – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania 

a vodenia psov na území Obce Beckov. 
 

uz.č.231/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obce Beckov za rok 2016. 
 

uz.č.232/2017/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu z finančnej kontroly 

o zúčtovaní  dotácií poskytnutých  z rozpočtu obce v roku 2016 bez pripomienok. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť stanovisko k účelu využitia 

poskytnutých dotácií organizáciám a žiadateľom a predložiť ho na ďalšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 
 

uz.č.233/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2017. 
 

uz.č.234/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  zmenu počtu členov Redakčnej 

rady Beckovských novín  na 6 členov s účinnosťou od 1.1.2017 v zmysle štatútu 

Beckovských novín. 
 

uz.č.235/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 3 k Zriaďovateľskej listine 

Základnej školy s materskou školou Jozefa  Miloslava Hurbana v Beckove. 
 

uz.č.236/2017/a Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby sa predmetné územie riešilo komplexne 

ako zóna za podmienky, že vlastníci pozemkov zafinancujú vypracovanie Územného plánu 

zóny – lokalita R2 – Geotermálne pramene za školou. 

b) vlastníci pozemkov budú znášať všetky náklady s vybudovaním inžinierskych sietí, 

c) za týchto podmienok obecné zastupiteľstvo bude súhlasiť so zámerom zmeny 

funkčného využitia pozemkov parc. č. 2326/8, 2326/16 v k. ú. Obce Beckov 

z kategórie – pozemky určené na šport a rekreáciu  - na obytnú zónu formou Zmien 

a doplnkov Územného plánu obce Beckov. 

  

 

uz.č.237/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti 

parc.č. 2139/75, druh pozemku - ostatné plochy a parc.č. 2139/76 , druh pozemku - zastavané 

plochy a nádvoria v k.ú. obce Beckov zapísané na LV č.1, vo vlastníctve Obce Beckov, 

v zmysle geometrického plánu č. 45403066-007/2017, úradne overeného dňa 20.1.2017 pod 

číslom 43/2017, za účelom uloženia inžinierskych sietí. 
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uz.č.238/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zahraničnú pracovnú cestu starostu obce, 

usporiadanú Regionálnym združením Stredného Považia  v dňoch 11.-15.6.2017 do 

Petrohradu. 

 

uz.č.239/2017 – Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii a obecnému úradu zistiť 

skutkový stav na zdravotnom stredisku a navrhnúť riešenie do ďalšieho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

uz.č.240/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prípravách osláv k 

200.výročiu narodenia J.M. Hurbana. 

 

uz.č.241/2017/ a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o ponuke spoločnosti JRK o možnosti zabezpečenia kompostérov. 

b) – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať analýzu prieskumu trhu na 

zakúpenie kompostérov.  

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii životného prostredia spracovať a navrhnúť 

koncepciu a zefektívnenie vývozu komunálneho odpadu. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 27.1.2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 1.2.2017 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Jaroslav Martiš 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ľuboš Hajdúšek 

 


