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24. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 23.6.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Peter Žovinec, Anna Kabelíková 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.3 

5. Zmena rozpočtu Obce Beckov  na 2017 – rozpočtové opatrenie č.3 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 

7. Návrh VZN č. 3/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území 

obce Beckov 

8. Návrhy na ocenenie občanov ku Dňu obce 

9. Schválenie textu do Kroniky Obce Beckov za rok 2014 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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 7 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

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

overovateľov zápisnice p. D. Hladkého a E. Benka. 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 19.5.2017. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 19.5.2017 bez pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.3 – predložila hlavná 

kontrolórka obce p. Z. Krasňanská, písomne priložené k zápisnici. Zdôraznila, že zmena je 

v súlade s rozpočtovými pravidlami a v závere odporučila obecnému zastupiteľstvu zmenu č. 

3 schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na 

rok 2017 č.3 na vedomie bez pripomienok. 
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K bodu 5.: 

Zmena rozpočtu Obce Beckov  na 2017 – rozpočtové opatrenie č.3 – písomne, priložená 

k zápisnici, predložil starosta obce. Odôvodnil, že rozpočet je potrebné upravovať v príjmovej 

aj výdavkovej časti. V príjmovej časti je potrebné upraviť v bežných príjmoch navýšenie 

príjmu na originálne kompetencie pre ZŠ. Transfery – jedná sa o transfery na bežné výdavky 

a to Kaplnka na hrade, kde poskytlo MK SR transfer vo výške 10000 eur, DHZ SR poskytol 

bežný transfer pre hasičov vo výške 3000 eur, finančné prostriedky z rezervného fondu 

v príjme sa navyšovali pre potreby kapitálových investícií. Vo výdavkovej časti boli 

významnejšie úpravy o finančné prostriedky na nákup kompostérov. Ďalšie podrobnejšie 

zhrnutie zmien rozpočtu sa nachádza v dôvodovej správe priloženej k zápisnici.  

E. Benko sa informoval, ako na naplánovalo 14 000 eur na rekonštrukciu zdravotného 

strediska. Ing. J. Martiš – jedná sa o odkanalizovanie, odvodnenie, oprava prasklín. Suma je 

len odhadovaná. Ing. J. Macejka – je potrebné izolovať strop zvnútra, keď sa zateplí, bude 

plesnivieť. Ing. M. Ilavský – je potrebné dobudovať parkovanie vo dvore zdravotného 

strediska. 

E. Benko – je potrebné chrániť obecný majetok, keď vieme, že na budove obecného úradu 

zateká, je potrebné to riešiť. Ďalšie pripomienky neboli vznesené. Starosta obce dal hlasovať. 

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

schválilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2017 č. 3 bez pripomienok. 
 

K bodu 6.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017 – písomne, priložené 

k zápisnici. Predložila hlavná kontrolórka obce Z. Krasňanská. Zverejnené na informačnej 

tabuli v obci od 8.6.2017. Poslanci nemali k plánu  kontrol žiadne pripomienky. Starosta obce 

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

zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017 uvedený v tabuľkovej časti  

návrhu plánu kontrol. 

Obecné zastupiteľstvo poverilo hlavnú kontrolórku vykonávať finančnú kontrolu v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 

- na obecnom úrade, 

- v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

- u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú   

s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to 

v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 

- a kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu obce 

v rozsahu nakladania s určenými finančnými prostriedkami  podľa schváleného plánu 

kontrol. 

 

 

K bodu 7.: 

Návrh VZN č. 3/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce 

Beckov  - písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce odôvodnil prepracovanie nového 

nariadenia, ktoré vypracoval právnik. Obecné zastupiteľstvo na základe protestu okresnej 

prokuratúry  prerokovalo  a schválilo  na zasadnutí dňa 27.1.2017 návrh VZN o niektorých 

podmienkach držania a vodenia psov na území obce Beckov. Po schválení a zaslaní 

predmetného VZN prokurátorovi, opäť podal protest proti niektorým ustanoveniam tohto 

nariadenia. Na zasadnutí OZ dňa 31.3.2017 poslanci vyhoveli protestu a uložili obecnému 
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úradu prepracovať VZN. Predmetným VZN č.3/2017 sa ruší predchádzajúce VZN Obce 

Beckov č.2/2017. Nariadenie bolo vyvesené v zákonnej lehote od 8.6.2017 na informačnej 

tabuli v obci a na internetovej stránke Obce Beckov. 

K návrhu nariadenia neboli ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 

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

3/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Beckov bez 

pripomienok. 
 

K bodu 8.: 

Návrhy na ocenenie občanov ku Dňu obce – návrhy musia byť predložené v zmysle Štatútu 

obce. Starosta obce informoval, že návrh na ocenenie podala Redakčná rada Beckovských 

novín, a to pre Annu Klčovskú, prof. Ing. P. Šutovského, PhD., Dr.h.c. a  PhDr. P. Dvořáka, 

CSc. Problém je v tom, že ocenení páni môžu byť v čase Dní Beckova zaneprázdnení 

a nebudú si môcť prísť ocenenie prevziať. Poslanci majú za to, že by nebolo vhodné, aby 

niekto za nich cenu preberal. Poslanci s predloženým návrhom na ocenenie súhlasia, ale je 

potrebné preveriť, či sa budú môcť zúčastniť Dní Beckova 20. augusta 2017 na prevzatí ceny. 

D. Hladký navrhol na ocenenie tiež p. PhDr. Jozefa Karlíka za aktívnu pomoc pri oslavách 

výročia narodenia J.M. Hurbana. Poslanci sa zhodli na predložených návrhoch, po preverení 

horeuvedeného rozhodnú  o ocenených. 
 

K bodu 9.: 

Schválenie textu do Kroniky Obce Beckov za rok 2014 – text bol poslancom zaslaný e-

mailom, mali možnosť si ho preštudovať. K textu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený zápis do obecnej kroniky za rok 2014 

a schválilo zápis ako definitívny text Kroniky Obce Beckov za rok 2014. 
 

K bodu 10.: - rôzne – 

Starosta obce informoval poslancov, že bol novelizovaný zákon o vybavovaní sťažností 

a z tohto dôvodu je potrebné vydať novú smernicu na vybavovanie sťažností, ktorú ale 

neschvaľuje obecné zastupiteľstvo, ale v zmysle zákona ju vydáva starosta obce. Je však 

potrebné zrušiť Zásady postupu pri vybavovaní sťažností, ktoré boli schválené obecným 

zastupiteľstvom v roku 2010. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. Starosta 

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

zastupiteľstvo  ruší Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Beckov 

schválené uznesením č.573/2010 zo dňa 20.8.2010. 
 

Ing. J. Martiš predložil návrh na opravu uznesenia o schválení platu starostu, ktorý bol 

starostovi obce schválený v roku 2016. Poslanci odporučili, aby súčasťou uznesenia bola 

dôvodová správa pre lepšie pochopenie prijatého uznesenia. Starosta obce dal hlasovať, 

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

schvaľuje starostovi Obce Beckov Ing. Jánovi Križanovi, podľa § 3 ods.1 a § 4 ods.2 zákona 

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie základného platu o 43 %. Odôvodnenie: Podľa § 

3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
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zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

SR za predchádzajúci rok, tj. V tomto prípade za rok 2016 vo výške 912,- eur a násobku 

podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 1001 do 3000 

obyvateľov vo výške 1,98. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. V súlade s § 4 ods. 2 

citovaného zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 
 

Starosta obce informoval poslancov o požiadavke vlastníkov bytov v bytovom dome Beckov 

č.200 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom. Upozornil, že je potrebné odpredať aj 

okapový chodník a pozemok, kde je umiestnená žumpa. 

E. Benko navrhol, aby stavebná komisia pripravila návrh, podľa ktorého bude vo finančnej 

komisii prerokovaný návrh na odpredaj a predložený obecnému zastupiteľstvu. Ing. J. Martiš 

– osloviť všetkých vlastníkov aj v ďalších bytovkách. Starosta obce – prvý krok je upozorniť 

vlastníkov, že im obec odpredá pozemok pod bytovým domom, pokiaľ si vyfinancujú 

zameranie. Obecné zastupiteľstvo  s predloženým návrhom súhlasilo. 
 

Starosta obce informoval poslancov, že zástupca starostu p. Ing. J. Martiš reprezentoval našu 

obec v družobnej obci Slavkov na ....  Odovzdal poslancom pozdrav a poďakovanie od 

starostu Slavkova, ktorý pozval poslancov a ich manželky 13.augusta 2017 na predávanie 

ocenenia Obci Slavkov. 
 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o žiadosti R. Poláčka o povolenie podujatia Hrad 

rock v Kolkárni Beckov 15. – 16. 9.2017. Vzhľadom na žánrové zameranie poslanci 

neodporučili starostovi obce povoliť podujatie v centre obce, napriek tomu, že p. Poláček 

chcel osloviť občanov žijúcich v blízkom okolí. Podujatia takéhoto charakteru nemôžu 

prebiehať v centre obce, ale niekde na jeho okraji alebo mimo obce. 
 

K bodu 11.: 

V diskusii Ing. M. Jambor navrhol, aby bolo námestie označené ako pešia zóna so zákazom 

vjazdu všetkých vozidiel okrem trvalo bývajúcich obyvateľov. Počas sezóny na hrade Beckov 

alebo iných podujatí usporiadaných priamo na námestí, vodiči bezohľadne jazdia a skončí sa 

to úrazom. Je potrebné vyhradiť miesta na parkovanie, ktoré budú označené. Treba hľadať 

riešenie. E. Benko – obecný úrad by mal preveriť dostupnosť  parkovacích kariet 

a podmienky zabezpečenia plateného parkoviska v centre obce. Je potrebné osloviť 

dopravného inžiniera o stanovisko k pešej zóne. Starosta obce dal o predložených uzneseniach 

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

zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť dostupnosť a podmienky zabezpečenia 

plateného parkoviska v centre obce. Obecné zastupiteľstvo uložilo preveriť u dopravného 

inžiniera možnosť a podmienky vytvorenia pešej zóny na Trojičnom námestí. 

Ing. M. Jambor upozornil na vyhádzané kocky – mačky pri Trojičnom stĺpe, pracovníci 

prevádzky by to mohli dať do poriadku. 

E. Benko upozornil na prepadnutú cestu na Trojičnom námestí pri Lekárni, pri odtokovom 

kanáli, kde pri daždi stojí voda. Pokiaľ sa to nedá do poriadku teraz, bude sa to zhoršovať. 

Zároveň požiadal starostu obce, aby zvolal pracovné stretnutie so zástupcom Spoločného 

úradu samosprávy za účelom objasnenia riešenia stavebných konaní. Ďalšiu otázku mal p. E. 

Benko ohľadne cyklotrasy, ktorá mala viesť po ľavej strane Váhu. Starosta obce objasnil, že 

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol pre alternatívu po pravej strane Váhu z dôvodu, že 
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nebol problém s pozemkami pod cyklotrasu. E. Benko – je potrebné riešiť prístup do Beckova 

k hradu, aký význam má cyklotrasa, na ktorej nie sú žiadne turistické zaujímavosti? Starosta 

obce ponúkol spoluprácu, ale nebola prijatá. 

Ing. M. Jambor poskytol poslancom materiál firmy zaoberajúcej sa spracovaním plastového 

odpadu, ktorá má záujem vybudovať svoju prevádzku v katastri našej obce. Ing. J Martiš 

reagoval, že občania všade takéto prevádzky odmietajú. V oblasti, kde sa zameriavame na 

turistický ruch je takáto prevádzka nevhodná. 

 

K bodu 12.: 

Návrh na uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

23.6.2017 : 

uz.č.266/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 19.5.2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.267/2017– Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.3. 

 

uz.č.268/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2017 

č. 3 bez pripomienok. 

 

uz.č.269/2017– a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

uvedený v tabuľkovej časti  

návrhu plánu kontrol. 

b) obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku vykonávať finančnú kontrolu v súlade 

so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: 

- na obecnom úrade, 

- v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

- u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú   

s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to 

v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 

- a kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu obce 

v rozsahu nakladania s určenými finančnými prostriedkami   

podľa schváleného plánu kontrol. 

 

uz.č.270/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 2/2017 o  niektorých podmienkach 

držania a vodenia psov na území obce Beckov schválené uznesením č. 230/2017/b zo dňa 

27.1.2017. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2017 o niektorých podmienkach držania 

a vodenia psov na území obce Beckov. 

 

uz.č.271/2017 –  a)  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený zápis do obecnej 

kroniky za rok 2014. 

b) obecné zastupiteľstvo schválilo zápis ako definitívny text Kroniky Obce Beckov za rok 

2014. 

 

uz.č.272/2017 – Obecné zastupiteľstvo  ruší Zásady postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach obce Beckov schválené uznesením č.573/2010 zo dňa 20.8.2010. 
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uz.č.273/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi Obce Beckov Ing. Jánovi 

Križanovi, podľa § 3 ods.1 a § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

zvýšenie základného platu o 43 %. 

Odôvodnenie: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok, t. j. V tomto prípade za rok 2016 vo výške 

912,- eur a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 

1001 do 3000 obyvateľov vo výške 1,98. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. V súlade s § 

4 ods. 2 citovaného zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 

%. 

 

uz.č.274/2017 - Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť dostupnosť 

a podmienky zabezpečenia plateného parkoviska v centre obce. 
 

uz.č.275/2017 - Obecné zastupiteľstvo uložilo preveriť u dopravného inžiniera možnosť 

a podmienky vytvorenia pešej zóny na Trojičnom námestí. 

 

uz.č.276/2017 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zorganizovať stretnutie 

poslancov so zástupcami Spoločného úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom, 

stavebnou správou. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 23.6.2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 28.6.2017 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Daniel Hladký 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ernest Benko 

 


