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25. z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov konaného dňa 

11.8.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

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

4. Zmena rozpočtu Obce Beckov  na 2017 – rozpočtové opatrenie č.4 

5. Schválenie návrhov na ocenenie občanov ku Dňu obce 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania prítomných 7 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 8 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Daniela Hladkého a p. Ľuboša Hajdúška, za 

overovateľov zápisnice p. Annu Kabelíkovú a Ing. Jána Macejku. 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 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.4 - predložila hlavná 

kontrolórka obce p. Z. Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Hlavná kontrolórka 

odporučila obecnému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu obce na rok 2017 schváliť. Obecné 

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

vedomie. 

 

K bodu 4.: 

Zmena rozpočtu Obce Beckov  na 2017 – rozpočtové opatrenie č.4 – predložil starosta obce, 

písomne, priložené k zápisnici. Vysvetlil dôvod úpravy rozpočtu, ktorý je potrebné upraviť 

v príjmovej aj výdavkovej časti. V príjmoch sa jedná o zníženie transferov pre ZŠ J.M. 

Hurbana na školu v prírode, navýšenie rozpočtu pre potrebu vypracovania projektu na strechu 

základnej školy pre materskú školu v podkroví. Vo výdavkovej časti by sa mala zvýšiť suma 

na údržbu a opravu miestnych komunikácií. Starosta obce objasnil, že je potrebné regulovať 

odtok vody z miestnej komunikácie pri rodinnom dome Beckov č.218. Ďalšie financie sú 

potrebné na dokončenie  rekonštrukcie kuchyne v ZŠ a na aktualizáciu projektovej 

dokumentácie na kanalizáciu.  Potrebu financií vysvetlil starosta obce. Ing. Marek Jambor sa 

pýtal, prečo Ing. Jurčacková nezaslala výsledok súťaž na e-mail, ako bolo dohodnuté. 

Dôrazne žiada, aby sa plnilo, čo bolo dohodnuté. E. Benko žiada, aby riaditeľ základnej školy 
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vysvetlil, prečo sa vracia transfer na školu v prírode. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 

poslancov, 8 za, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstva schválilo  Zmenu rozpočtu 

Obce Beckov na rok 2017 č. 4 s pripomienkou – ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

vysvetliť, prečo nevyčerpala škola transfer vo výške 3500,00 eur určený na školu v prírode 

v termíne do ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva. 
 

K bodu 5.: 

Schválenie návrhov na ocenenie občanov ku Dňu obce – starosta obce predložil návrhy, ktoré 

boli poslancom doručené e-mailom. V dôvodovej správe, priloženej k zápisnici, sa uvádza 

zdôvodnenie návrhov. K predloženým návrhom nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta 

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

zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce p. Anne Klčovskej, trvale bytom Beckov č.405, 

za aktívnu účasť v boji proti fašizmu počas druhej svetovej vojny. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva manželom PhDr. Pavlovi 

Dvořákovi a PhDr. Daniele Dvořákovej, DrSc., bytom Budmerice, za dlhodobé 

sprístupňovanie dejín obce a jej propagáciu v regióne. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrhy na udelenie Ceny starostu obce p. Štefanovi 

Opatovi a Emílii Hladkej za obetavé a dlhoročné vytváranie podmienok pre kresťanský 

cirkevný a spoločenský život v obci. PhDr. Jozfovi Karlíkovi za dlhodobé sprístupňovanie 

dejín obce a jej propagáciu v regióne. 
 

K bodu 6.: - rôzne – 

Starosta obce predložil poslancom oznámenie p. Petra Žovinca o vzdaní sa mandátu poslanca, 

písomne, priložené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie vzdanie sa mandátu 

poslanca p. Petra Žovinca zo dňa 13.7.2017. 

 

Informácia o vypracovaní nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – starosta 

informoval, že pôvodný PHSR obce stratil platnosť a preto je potrebné dať vypracovať nový 

na ďalšie obdobie. Materiál je rozpracovaný, jeho definitívna podoba bude zaslaná poslancom 

a pripomienkovanie e-mailom. Ak sa vyskytnú pripomienky zásadného charakteru, musia byť 

do programu zapracované, ak by sa jednalo len o úpravy, PHSR by bolo zverejnené 

a predložilo by sa na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva na schválenie.  

 

Cyklotrasa – starosta obce informoval poslancov o návšteve predsedu TSK p. Jaroslava Bašku 

v našej obci v rámci podujatia TOUR de Baška, na ktorej sa stretol s občanmi obce a otázka 

ohľadne cyklotrasy mu bola tiež položená. P. Baška vysvetlil, že dôvod prečo nepôjde 

cyklotrasa po našej strane Váhu je ten, že cyklotrasa má napomôcť obciam k dostupnosti do 

zamestnania. 

Starosta obce informoval ďalej poslancov o tom, že naša družobná Obec Slavkov bude 

preberať ocenenie a pozvala zástupcov obce na túto slávnosť dňa 13.8.2017. Podujatia sa 

zúčastnia starosta obce, Ing. Ján Macejka a Daniel Hladký. 

 

Žiadosť Záujmového združenia právnických osôb Hrad Beckov o rozšírenie nájmu 

o kanceláriu výkonného riaditeľa o výmere 14,6 m² na obecnom úrade – starosta obce 

predložil písomnú žiadosť o doplnenie zmluvy. Poslanci nemali k žiadosti pripomienky. 

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

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozšírením nájmu nebytových priestorov o výmeru 14,6 m² od 
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1.8. 2017 pre Hrad Beckov, záujmové združenie PO za podmienok, ktoré boli schválené 

v Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.6.2012. 

 

K bodu 7.: 

V diskusii sa A. Kabelíková pýtala, kedy sa bude maľovať ordinácia MUDr. Benákovej. 

Starosta obce odpovedal, že bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu zdravotného 

strediska a do konca septembra by malo byť známe, či budú peniaze aj na iné úpravy. Pokiaľ 

dotácia nebude schválená, maľovať sa bude následne. 

E. Benko sa pýtal na zabezpečenie meračov rýchlosti, je nejaký problém s ich zabezpečením? 

Ing. M. Jambor – je potrebné hľadať cez nejaké granty, poisťovne. Poslanci navrhli postup – 

preveriť, čo merače rýchlosti stoja. Vyhľadať, či nie sú vyhlásené nejaké granty. Poslanci 

uložili obecnému úradu zabezpečiť informáciu o cene meračov rýchlosti a ich dostupnosti na 

ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Pán Karol Pavlovič – do diskusie sa zapojil s tým, že upozornil na vypúšťanie žumpy do 

záhrady niekoho možno v časti Vadičov alebo niekde v okolí. Bolo by potrebné venovať 

pozornosť tejto problematike napr. v Beckovských novinách. Starosta obce upozornil na to, že 

po nahlásení takéhoto konania bude situáciu riešiť postihom, ale potrebuje konkrétneho 

priestupcu. 

 

K bodu 8.: 

Návrh na uznesenie z 25. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Beckov, zo dňa 11.8.2017 : 

 

uz.č.277/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.4. 

 

uz.č.278/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2017 

č. 4 s pripomienkou: Obecné zastupiteľstvo žiada riaditeľa základnej školy o vysvetlenie 

nevyčerpania transferu 3500 eur na školu v prírode do termínu 8.9.2017. 

 

uz.č.279/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce p. Anne Klčovskej, 

trvale bytom Beckov č.405, za aktívnu účasť v boji proti fašizmu počas druhej svetovej vojny. 

 

uz.č.280/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva manželom 

PhDr. Pavlovi Dvořákovi a PhDr. Daniele Dvořákovej, DrSc., bytom Budmerice, za dlhodobé 

sprístupňovanie dejín obce a jej propagáciu v regióne. 

 

uz.č.281/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrhy na udelenie Ceny starostu 

obce p. Štefanovi Opatovi a Emílii Hladkej a PhDr. Jozefovi Karlíkovi. 

 

uz.č.282/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. 

Petra Žovinca zo dňa 13.7.2017. 

 

uz.č.283/2017 – OZ súhlasí s rozšírením nájmu nebytových priestorov o výmeru 14,6 m² od 

1.8. 2017 pre Hrad Beckov, záujmové združenie PO za podmienok, ktoré boli schválené 

v Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.6.2012. 
 



4 

 

uz.č.284/2017 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť informáciu o cene 

meračov rýchlosti a ich dostupnosti na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 11.8.2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu mimoriadne zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 16.8.2017 

Zápis spracovala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Anna Kabelíková 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka 

 


