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23. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 19.5.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 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. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2016 

6. Záverečný účet Obec Beckov za rok 2016  

7. Stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.2 

8. Zmena rozpočtu Obce Beckov  na 2017 č.2 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

K bodu 1.: 

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

prítomných 7 poslancov, neskôr 8, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Pred 

zasadnutím sa poslanci spolu so starostom boli pozrieť na pokračujúce práce v priestoroch 

školskej kuchyne. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ľ. Hajdúška  a D. Hladkého , za overovateľov 

zápisnice p. A. Kabelíkovú a Ing. J. Macejku. 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 Správa 

o činnosti DHZO za rok 2016  a plán činnosti DHZO na rok 2017. O návrhu programu s 

doplnkom dal hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 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 31.3.2017. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 31.3.2017 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. Realizujú sa stavebné a inštalačné úpravy v priestoroch kuchyne základnej školy. 

Projekt Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných – 

zmluva je podpísaná, potrebné vybrať nezamestnaných z evidencie ÚPSVR. Ďalšie žiadosti  

sú podané na kaplnku na NKP hrad Beckov, na rekonštrukciu interiéru budovy zdravotného 

strediska, na havarijný stav strechy základnej školy a riešenie havarijného stavu elektrickej 

inštalácie v základnej škole. Aktuálne prebieha výber dodávateľa na kompostéry pre rodinné 

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



2 

 

 

Správa o činnosti DHZO za rok 2016 – starosta obce privítal na rokovaní obecného 

zastupiteľstva zástupcov hasičov, p. M. Jaroščiaka a M. Šutovského. M. Šutovský predložil 

správu, písomne, priložená k zápisnici. Poslanci nemali k predloženej správe pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti DHZO za rok 2016 na vedomie. 

 

Plán činnosti DHZO na rok 2017 – predložil p. M. Šutovský, písomne, priložený k zápisnici. 

E. Benko poďakoval hasičom za ich aktívny prístup, činnosť a zlepšila. Starosta obce 

informoval, že TVK, a.s. označila v obci jednotlivé hydranty a určila dva na použitie pre 

hasičov. Poslanci nemali k plánu činnosti pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

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

schválilo plán činnosti DHZO Beckov na rok 2017. 

 

K bodu 5.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2016 – predložila 

p. Z. Krasňanská, hlavná kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce 

Beckov za rok 2016. 

 

K bodu 6.: 

Záverečný účet Obec Beckov za rok 2016 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa 4.5.2017 a zároveň na 

internetovej stránke obce Beckov. Predseda finančnej komisii tlmočil stanovisko komisie, 

ktorá odporučila záverečný účet schváliť a použiť prebytok. Zároveň komisia žiada obecný 

úrad spracovať správu o nedoplatkoch na daniach a z poplatkov za komunálny odpad. 

Poslanci nemali k záverečnému účtu ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

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

schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 154.260,81 eur. 

 

K bodu 7.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.2 – hlavná kontrolórka obce 

predložila stanovisko k zmene rozpočtu Obce Beckov na rok 2017 č.2, písomne, priložené 

k zápisnici. V stanovisku kontrolórka odporučila zmenu rozpočtu č.2 schváliť. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 

2017 č.2 bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

Zmena rozpočtu Obce Beckov  na 2017 č.2 – starosta obce predložil poslancom obecného 

zastupiteľstva zmenu rozpočtu na rok 2017. Vysvetlil, že zmena sa týka najmä dokončenia 

školskej kuchyne. Predseda finančnej komisie E. Benko – do rozpočtu pribudnú peniaze, 

ktoré sa nevyčerpali za minulý rok, nie všetky. Finančná komisia odporučila, aby sa vykonala 

pasportizácia budov vo vlastníctve obce a potom sa peniaze použili na najnutnejšie opravy, 

aby sa nehnuteľnosti zhodnotili a ďalej sa neznehodnocovali. Ing. J. Martiš – do augusta sa 

musí rozhodnúť, ako sa rozdelia peniaze, na čo sa použijú. Je potrebné zrekonštruovať 

zdravotné stredisko, dom rozlúčky, opraviť cesty. Starosta obce informoval, že najnutnejšie 

opatrenia sa urobili - odvodnenie materskej škôlky, domu rozlúčky. E. Benko upozornil tiež 

na zlý stav strechy na obecnom úrade, rovnako by bolo potrebné riešiť nevyhovujúcu 
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elektrickú inštaláciu, možné riešenie – preveriť, či nie sú výzvy na rekonštrukciu obecných 

úradov, podobne ako to riešili v obci Kálnica. Finančná komisia odporučila zmenu rozpočtu 

schváliť. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov  na 2017 č.2 bez 

pripomienok. 
 

K bodu  9.: - rôzne – 

Schválenie zápisu do kroniky obce – poslanci navrhli presunúť na ďalšie zasadnutie 

zastupiteľstva z dôvodu, že rozsiahly materiál nestačili celý preštudovať. 
 

Starosta obce informoval, že situácia s pitnou vodou v Beckove je vážna. TVK a.s. má v pláne 

na rok 2017 čistenie vodného zdroja v parku, znížil sa prietok vody. Je prísľub, že stavba 

nového vodného zdroja Ostredky sa bude riešiť. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi 

obce, aby na ďalších zasadnutiach podal informáciu o investičných akciách týkajúcich sa 

riešenia problematiky pitnej vody v Beckove. 
 

Starosta obce ďalej podal informáciu o účasti na 28. republikovom zjazde ZMOS. Uviedol, že 

vláda a ministri sa zaujímajú o obce a mestá, čo potvrdili svojou účasťou na zjazde. 
 

Starosta obce predložil cenovú ponuku na digitalizáciu a zapracovanie schválených zmien 

a doplnkov do ÚPN-O Beckov od spracovateľa nášho ÚPN-O Beckov Architektonického 

ateliéru BP – Ing. Bohuslava Perneckého. Poslanci poverili starostu obce, aby jednal so 

spracovateľom o nižšej cenovej ponuke. 
 

E. Benko, ako člen správnej rady Združenia Hradu Beckov, poskytol poslancom informácie 

z výročnej správy a zmenách vo vedení  združenia. Predsedom správnej rady Združenia 

Hradu Beckov sa stal p. Fenik, za N-Noreu a  členkou p. Potočková z Kálnice. Prebehol výber 

riaditeľa za Združenie hradu Beckov, ktorým sa stal p. Mgr. Pastier. E. Benko ďalej 

informoval o ekonomických záležitostiach združenia a o návštevnosti hradu za rok 2016. 
 

K bodu 10.: 

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu. Ing. M. Jambor pripomenul nutnosť 

reklamovať svietidlo pri p. P. Pevnom, Beckov č.339. 
 

K bodu 13.: 

Návrh na uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

19.5.2017: 

uz.č.255/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 31.3.2017 bez pripomienok. 

uz.č.256/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave investičných 

akcií v obci bez pripomienok. 
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uz.č.257/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného 

hasičského zboru obce v Beckove za rok 2016 bez pripomienok. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo plán činnosti DHZO  Beckov na rok 2017 bez 

pripomienok.  

 uz.č. 258/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2016. 

uz.č.259/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2016 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

uz.č. 260/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 154.260,81 eur. 

uz.č.261/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k Zmene 

rozpočtu Obce Beckov na r. 2017 č. 2. 

uz.č.262/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2017 

č. 2 bez pripomienok . 

uz.č.263/2017/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

k výročnej správe TVK a.s. za rok 2016. 

b) Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce, aby na ďalších zasadnutiach podal 

informáciu o investičných akciách týkajúcich sa riešenia problematiky pitnej vody v Beckove. 

uz.č.264/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o účasti na 

28. republikovom zjazde ZMOS. 

uz.č.265/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie cenovú ponuku na digitalizáciu + 

zapracovanie schválených zmien a doplnkov do ÚPN-O Beckov. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 19.5.2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 24.5.2017. 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Anna Kabelíková        

Ing. Ján Križan 

        starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka 

 
 


