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26. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 8.9.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Anna Kabelíková, Ing. Ján Macejka, Ernest Benko 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Sľub poslanca 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Hospodáreniu Obce Beckov za 1.polrok 2017 

6. Hospodárenie Obce Beckov za 1.polrok 2017 – prerokovanie, schválenie 

7. Informatívna správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2017 

8. Prerokovanie a schválenie návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Obce Beckov na roky 2017 – 2023 (PHSR) 

9. Schválenie sobášiaceho 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, predsedníčku 

Miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí p. JUDr. I. Hudecovú, na začiatku 

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

prítomných 6 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. M. Jambor a D. Hladkého, za 

overovateľov zápisnice p. Ľ. Hajdúška a Ing. M. Ilavského. 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.: 

Sľub poslanca – starosta obce objasnil, že po vzdaní sa mandátu p. Petra Žovinca, z dôvodu 

naplnenia počtu poslancov obecného zastupiteľstva oslovil p. Ing. Norberta Ondrčku, ktorý 

bol ďalším zvoleným poslancom vo voľbách do samosprávy obcí. Požiadal p. Ondrčku, aby 

zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. P. Ing. N. Ondrčka zložil a podpísal sľub, obdržal 

od predsedníčky MVK osvedčenie o zvolení. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolený 

poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Norbert Ondrčka zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva  bez výhrad. 

 

K bodu 4.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení previedol Ing. J. Martiš zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konaných  dňa 23.6. a 11.8.2017. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

konaných dňa 23.6. a 11.8.2017 bez pripomienok. 
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K bodu 5.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k Hospodáreniu Obce Beckov za 1.polrok 2017 – predložila 

hlavná kontrolórka obce p. Z. Krasňanská, písomne priložené k zápisnici. V závere odporučila 

obecnému zastupiteľstvu hospodárenie obce za 1.polrk 2017 vziať na vedomie. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo stanovisko hl. kontrolórky k  Hospodáreniu Obce Beckov za 1.polrok 

2017na vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 6.: 

Hospodárenie Obce Beckov za 1.polrok 2017 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Poslanci dostali materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie. Počas prvého polroka 

bol upravovaný rozpočet obce trikrát, príjmy obce boli plnené na 58,20 %, plánované 

výdavky  sa plnili v 1.polroku na 40,72 %. V kapitálových výdavkoch sa čerpali peniaze 

najmä na rekonštrukciu školskej kuchyne, na vybavenie kuchyne, splácame úvery na 

investičné akcie. Poslanci nemali k hospodáreniu obce žiadne pripomienky. Finančná komisia 

odporučila hospodárenie obce za 1. polrok zobrať na vedomie. Starosta obce dal hlasovať, 5 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie hospodárenie 

Obce Beckov za 1.polrok 2017 bez pripomienok. 
 

K bodu 7.: 

Informatívna správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 1.polrok 2017 – hlavná 

kontrolórka obce p. Z. Krasňanská predložila informatívnu správu, písomne, priložená 

k zápisnici. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce za 1.polrok 2017 bez pripomienok. 
 

K bodu 8.: 

Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Beckov na roky 2017 – 

2023 (PHSR) – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Objasnil  dôvod 

spracovania návrhu nového PHSR a to z dôvodu skončenia platnosti predchádzajúceho 

dokumentu. Spracováva sa v súlade s požiadavkami Zákona o podpore regionálneho rozvoja.   

Návrh PHSR bol zverejnený na internetovej stránke obce 15 dní pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. Poslanci dostali návrh PHSR elektronickou formou, mali možnosť návrh 

pripomienkovať. Starosta obce konštatoval, že žiadne zásadné pripomienky neboli na obecný 

úrad doručené. Pripomienky zaslala p. L.Martišová, ktorá uviedla, že evanjelická zvonica je 

kultúrnou pamiatkou, čo je potrebné zapracovať do dokumentu (po preverení) a v časti cirkev 

chýba informácia, že okrem dvoch rím. -katolíckych kostolov je v obci aj kostol evanjelickej 

cirkvi. D.Hladký odporučil, aby sa doplnil údaj o rekonštrukcii verejného osvetlenia. Starosta 

obce dal hlasovať o schválení návrhu PHSR. Prítomných 6 poslancov, 5 za, 0 proti, 1 sa 

zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a  sociálneho 

rozvoja obce Beckov na roky 2017 – 2023 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
 

K bodu 9.:  

Schválenie sobášiaceho – starosta obce informoval poslancov, že je potrebné, aby bol 

schválený ešte jeden poslanec na uzatváranie manželstiev a to z dôvodu, že môže prísť 

k situácii, že jeden sobášiaci je práceneschopný a starosta obce je odcestovaný, nemáme 

ďalšieho sobášiaceho. Navrhol p. Ing. Jaroslava Martiša, ktorý s návrhom súhlasil. Iné návrhy 
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neboli predložené. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 5 za, 0 proti, 1 sa 

zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo sobášiaceho pre civilne uzavierané sobáše 

p. Ing. Jaroslava Martiša, bytom Beckov č. 320. 
 

K bodu 10.: - rôzne – 

Starosta obce informoval poslancov o nutnosti dobudovania cesty na NKP hrad Beckov. 

Pamiatkový úrad určil, že cesta musí byť betónová. Združenie hradu navrhlo, aby 2/3 

nákladov hradilo združenie a 1/3 obec. Cesta je vo vlastníctve obce, projekt sa spracováva. 

Starosta zatiaľ nevie, v akej výške budú náklady, odhad je od 12 tis. eur do 20 tis. eur. Ing. M. 

Jambor – je potrebné počítať s tým, že niekedy sa bude posilňovať elektrika, chráničku do 

cesty. Starosta obce  dal hlasovať o súhlase na spoluúčasť obce. Prítomných 6 poslancov, 6 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú spoluúčasť obce 

na vybudovanie cesty na NKP hrad Beckov vo výške 1/3 celkových nákladov. 
 

Žiadosť spoločnosti ICS Systems, s.r.o., Stará Turá o stanovisko k návrhu umiestnenia 

optickej ústredne a trase optického kábla – starosta obce predložil uvedenú žiadosť 

poslancom, ktorí skonštatovali, že položením optického kábla do pozemkov, na ktorých sa 

plánuje budúca výstavba, by obci nepriniesla očakávaný výsledok, pretože optický kábel 

podľa predloženej výkresovej dokumentácie by mal byť vedený len do jednej novej ulice. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti ICS Systems s.r.o. Stará Turá 

o stanovisko k návrhu umiestnenia optickej ústredne a trase optického kábla. Poslanci 

neschválili preložený zámer položenia optického kábla. 
 

Starosta obce ďalej informoval o potrebe riešenia dopravnej situácie v obci. Merače rýchlosti 

neboli v tomto roku plánované v rozpočte obce, ale v predchádzajúcom roku. Starosta obce 

navrhol zvolať pracovné stretnutie, kde by pozval p. Pavlíčka, dopravného experta, ktorý by 

poslancom vysvetlil, akú sú možnosti riešenia dopravenej situácie. 
 

K bodu 11.: 

V diskusii p. Ing. J.Martiš informoval poslancov o dokončenej rekonštrukcii školskej 

kuchyne, kuchyňa je od začiatku školského roku v prevádzke.  Informoval tiež o oprave 

chodníka pri nehnuteľnosti Beckov č.218. 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že projektová dokumentácia na kanalizáciu obce sa 

bude musieť kompletne prepracovať z dôvodu zmien noriem a požiadaviek na technické 

parametre. 

 

K bodu 12.: 

Návrh na uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

8.9.2017 : 

 

uz.č.285/2017 – Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolený poslanec obecného 

zastupiteľstva Ing. Norbert Ondrčka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva  bez výhrad. 
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uz.č.286/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva konaných dňa 23.6.2017 a 11.8.2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.287/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k hospodáreniu Obce Beckov za 1.polrok 2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.288/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie hospodárenie Obce Beckov za 

1.polrok 2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.289/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informatívnu správu o výsledku 

kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1.polrok 

2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.290/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a  sociálneho 

rozvoja obce Beckov na roky 2017 – 2023 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.291/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo sobášiaceho pre civilne uzavierané sobáše p. 

Ing. Jaroslava Martiša, bytom Beckov č. 320. 

 

uz.č.292/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú spoluúčasť obce na vybudovanie 

cesty na NKP hrad Beckov vo výške  1/3 celkových nákladov. 

 

uz.č.293/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti ICS Systems 

s.r.o. Stará Turá o stanovisko k návrhu umiestnenia optickej ústredne a trase optického kábla. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámer položenia optického kábla spoločnosti ICS 

Systems s.r.o., Stará Turá. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 8.9.2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

 

V Beckove, 13.9.2017 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ľuboš Hajdúšek       Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Martin Ilavský 


