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22. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 31.3.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

 

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. Zmena rozpočtu Obce Beckov č.1 - 2017 

6. Schválenie inventarizácie majetku obce za rok 2016 

7. Doplnenie člena Redakčnej rady Beckovských novín 

8. Schválenie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove za obec Beckov 

9. Prerokovanie aplikovania zákona o odpadoch v obci – triedenie biologického odpadu 

10. Vyhodnotenie osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, prítomných 6 

poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2.: 

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

overovateľov zápisnice p. D. Hladkého 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. Doplnil návrh programu o bod 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu obce na rok 2017. O návrhu programu s 

doplnkom dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 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 27.1.2017. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 27.1.2017 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

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

priložené k zápisnici. Oboznámila prítomných o realizovaných projektoch a o podaných 

žiadostiach. Ing. J. Martiš doplnil a informoval o prácach na školskej kuchyni. Po 

veľkonočných sviatkoch by mali montovať zariadenia a 15.5. 2017 je termín dodania, 

preskúšania zariadení a následne  bude podaná žiadosť o kolaudáciu. Ing. J. Macejka navrhol, 

aby bol oddelený priestor kuchyne od ostatných priestorov školy vzhľadom na podujatia, 

ktoré by mohli byť v jedálni. E. Benko navrhol dobudovať lapač olejov, kuchyňa nemôže bez 

neho byť spustená. Ing. Martiš – budú potrebné aj žalúzie. Starosta obce – musí sa pripraviť 
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rozpočet na potrebné dokončovacie práce na školskej kuchyni, aby sme pri záverečnom účte 

vedeli, s akými peniazmi musíme rátať. 

Ing. J. Martiš informoval o zasadnutí stavebnej komisie, ktorá prehodnotila žiadosti doktoriek 

na zdravotnom stredisku. Stavebná komisia navrhla v objekte zdravotného strediska preveriť 

stav kanalizácie, či nie je prasknutá, pretože budova sadá, budovu odvodniť a následne 

uskutočniť ďalšie nevyhnutné úpravy. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu 

zabezpečiť monitoring kanalizácie zdravotného strediska v časti, kde ordinuje MUDr. Drobná 

a na základe výsledku pripraviť návrh riešenia a odhad finančných prostriedkov. Na 

rekonštrukciu interiéru budovy zdravotného strediska bola podaná žiadosť o dotáciu z MF SR. 

Ing. Jurčacková vysvetlila, že výška dotácie je 15 000 eur a spoluúčasť obce je vo výške 1500 

eur. Starosta obce dal o podaní žiadosti o dotáciu hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o dotáciu pre 

rok 2017 z Ministerstva financií SR na projekt: Rekonštrukcia interiéru budovy zdravotného 

strediska. 

 

K bodu 5.: 

Zmena rozpočtu Obce Beckov č.1 – 2017 – k zmene rozpočtu najskôr predložila svoje 

stanovisko hlavná kontrolórka p. Z. Krasňanská. Písomne, priložené k zápisnici. Odporučila 

obecnému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu schváliť. Obecné zastupiteľstva vzalo na vedomie 

stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce na rok 2017 – zmenu č. 1. 

Zmena rozpočtu – písomne, priložená k zápisnici, poslanci obdržali materiál spolu 

s pozvánkou. E. Benko, predseda finančnej komisie, informoval poslancov o prerokovaní 

zmeny rozpočtu na zasadnutí finančnej komisie, ktorá odporučila zmenu rozpočtu obce 

schváliť. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – zmenu č. 1 

bez pripomienok.  

K bodu 6.: 

Schválenie inventarizácie majetku obce za rok 2016 – písomne, priložené k zápisnici. Ing. M. 

Jurčacková informovala o materiáli, ktorý sa má likvidovať. Vyradili sa veci, ktoré sú 

opotrebované, pokazené, zastaraná technika alebo bolo nákladné dať ich opraviť. Finančná 

komisia odporučila inventúru schváliť s pripomienkou, aby bolo uložené vedúcemu 

organizácie základnej školy pripraviť opatrenia na zlepšenie evidencie inventarizačného 

majetku v správe ZŠ s MŠ. Komisia navrhla uskutočniť mimoriadnu inventúru k 31.12.2017 v 

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. Starosta obce dal o navrhnutých uzneseniach hlasovať. 

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

schválilo inventarizáciu majetku Obce Beckov za rok 2016 s pripomienkami. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo vedúcemu organizácie základnej školy pripraviť opatrenia na zlepšenie 

evidencie inventarizačného majetku v správe ZŠ s MŠ. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

uskutočniť mimoriadnu inventúru k 31.12.2017 v ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. 

 

K bodu 7.: 

Doplnenie člena Redakčnej rady Beckovských novín – starosta obce informoval o tom, že 

z redakčnej rady Beckovských novín odišli dve členky, takže je potrebné doplniť radu 

o ďalšieho člena. Navrhol vedúcej redaktorke zriadiť v novinách právnické okienko, ktoré by 

spravovala JUDr. Katarína Križanová.  

 

K bodu 8.: 

Schválenie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove za obec Beckov – 

starosta obce objasnil poslancom, že z dôvodu ukončenia 4-ročného obdobia činnosti Rady 
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školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove, je potrebné schváliť nových členov rady školy. 

Navrhol, po predchádzajúcom súhlase navrhnutých kandidátov s členstvom v rade školy, do 

rady školy za Obec Beckov Ing. Jána Macejku, Annu Kabelíkovú, Ľuboslavu Hajdúškovú 

a Ivetu Martišovú. Nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu pripomienky. Starosta obce 

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

zastupiteľstvo schválilo za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove za Obec 

Beckov p. Ing. J. Macejku, A. Kabelíkovú, Ľ. Hajdúškovú, I. Martišovú. 
 

K bodu 9.: 

Prerokovanie aplikovania zákona o odpadoch v obci – triedenie biologického odpadu – 

starosta obce informoval poslancov, že po zvážení najmä ekonomickej výhodnosti, navrhuje 

zabezpečiť triedenie biologicky - rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu z domácností 

formou zakúpenia kompostérov v súlade s § 14 ods.8 vyhlášky č.371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Ľ. Hajdúšek navrhol v návratke, ktorú 

budú občania vypisovať, uviesť dve možnosti, 1. kompostér v hodnote 25,00 eur pre občanov 

zdarma a 2. kompostér prémiový, obec zaplatí 25,00 euro a občan zvyšok doplatí. Ing. J. 

Martiš nesúhlasil s cenou 25,00 euro, nebude to kvalitný kompostér. E. Benko – drahý 

kompostér nedonúti občanov kompostovať a obec zbytočne vyhodí veľa peňazí na zakúpenie 

kompostérov. Starosta obce dal hlasovať o prvom návrhu. Prítomných 6 poslancov, 5 za, 0 

proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku za poskytnutie 

kompostovacieho zásobníka pre domácnosť v rodinných domoch 25,00 eur s DPH s tým, že 

obec zabezpečí kompostéry hromadne. V prípade, že občania budú mať záujem o kvalitnejší 

kompostér, zaplatia  cenu nad 25,00 eur. 
 

K bodu 10.: 

Vyhodnotenie osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana – starosta obce zhodnotil prípravu, 

priebeh a ohlasy na oslavy 200. výročia narodenia J.M. Hurbana, ktoré sa uskutočnili 

19.3.2017 v Beckove. Ohlasy boli pozitívne, sprievod obcou, pošta prezentovala známku J.M. 

Hurbana, výstava fotografií z  Beckova a  o živote J.M. Hurbana pod názvom Pravde a národu 

boli prínosom.  Financovanie bolo realizované z mimorozpočtových príspevkov vo výške 

15000 eur, nad tieto financie boli uhradené z rozpočtu obce, celkovo budú vyčíslené do konca 

júna. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce k vyhodnoteniu osláv 

200. výročia narodenia J.M. Hurbana bez pripomienok. 
 

K bodu 11.: - rôzne – 

Protest prokurátora č. Pd 31/17/3304-3 proti VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach 

držania a vodenia psov na území obce Beckov – starosta obce informoval poslancov, že 

prokurátor podal protest proti VZN, ktoré bolo vypracované právnickou kanceláriou, takže 

požiadal túto kanceláriu o vybavenie reklamácie a opravu VZN v zmysle protestu 

prokurátora. Dal o prijatí protestu prokurátora hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 

31/17/3304-3 zo dňa 15.3.2017 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č.2/2017 o niektorých 

podmienkach držania a vodenia  psov na území obce Beckov. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

obecnému úradu nariadenie prepracovať a predložiť na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 19.5.2017. 
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Žiadosť spoločnosti ICS Systems, s.r.o. zo Starej Turej na uloženie optického kábla – 

spoločnosť predložila žiadosť, ktorá rieši len časť územia, obecnému zastupiteľstvu nie je 

stále jasné, v akom rozsahu chce firma realizovať uloženie optického kábla a akým spôsobom 

majú zabezpečené budúce odberné miesta.  Ing. J. Martiš informoval, že stavebná komisia sa 

žiadosťou zaoberala a neodporúča ju schváliť. Obecné zastupiteľstvo žiadalo od spoločnosti 

komplexné riešenie, ktoré zatiaľ nepredložili. Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť 

spoločnosti ICS Systems s.r.o. Stará Turá. 
 

Žiadosť Michaely Kováčikovej, bytom Pobedim o miesto na prevádzkovanie pizzerie – 

starosta obce informoval poslancov o predloženej žiadosti, poslanci konštatovali, že obec 

nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, ktorá by sa dala prenajať na takéto účely. V tomto duchu 

odporučili starostovi na žiadosť odpovedať. 
 

K bodu 12.: 

V diskusii vystúpil Ing. J. Martiš a požiadal, aby obecný úrad zabezpečil monitoring 

kanalizácie na zdravotnom stredisku. 

E. Benko požiadal o predloženie správy o hospodárení Združenia hradu Beckov a výročnú 

správu TVS, a.s. na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 19. mája 2017. 
 

K bodu 13.: 

Návrh na uznesenie z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

31.3.2017: 

uz.č.242/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 27.1.2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.243/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o stave investičných 

akcií v obci bez pripomienok. 

 

uz.č.244/2017 - Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2017 

z Ministerstva financií SR na projekt: Rekonštrukcia interiéru budovy zdravotného strediska. 

 

uz.č.245/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k zmene 

rozpočtu obce na r. 2017 č. 1. 

 

uz.č.246/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2017 č. 1 bez 

pripomienok. 

 

uz.č.247/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizáciu majetku  a záväzkov obce za 

rok 2016 s pripomienkami: 

a) Obecné zastupiteľstvo uložilo vedúcemu organizácie základnej školy pripraviť 

opatrenia na zlepšenie evidencie inventarizačného majetku v správe ZŠ s MŠ.  

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo uskutočniť mimoriadnu inventúru k 31.12.2017 v ZŠ 

s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. 
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uz.č.248/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie JUDr. Kataríny Križanovej, 

bytom Beckov č.507 za člena Redakčnej rady Beckovských novín. 
 

uz.č.249/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana Beckov za obec Beckov: Ing. Jána Macejku, Annu Kabelíkovú, Ľuboslavu 

Hajdúškovú a Ivetu Martišovú. 

 

uz.č.250/2017– Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku za kompostovací zásobník 

25,00 eur s DPH s tým, že obec zabezpečí nákup kompostérov, v prípade, že občan bude mať 

záujem o kompostér vyššej kvality, obec zabezpečí kompostér a občan rozdiel doplatí. 

 

uz.č.251/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

k vyhodnoteniu osláv 200. výročia narodenia J.M. Hurbana bez pripomienok. 

 

uz.č.252/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 31/17/3304-3 

zo dňa 15.3.2017 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č.2/2017 o niektorých podmienkach 

držania a vodenia  psov na území obce Beckov. 

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

ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 19.5.2017. 

 

uz.č.253/2017 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti ICS Systems s.r.o. 

Stará Turá. 

 

uz.č.254/2017 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť monitoring 

kanalizácie na zdravotnom stredisku a na základe výsledku pripraviť návrh riešenia a odhadu 

finančných nákladov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 31.3..2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 5.4.2017 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Daniel Hladký        

Ing. Ján Križan 

        starosta obce 

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

Ľuboš Hajdúšek 

 
 


