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29. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 2.2.2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beckov za rok 2017  

5. Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018 

6. Informácia o stave investičných akcií v obci 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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 9 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. J. Macejku a Ľ. Hajdúška, za 

overovateľov zápisnice p. Ing. N. Ondrčku a Ing. J.  Martiša. 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 bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 15.12.2017 previedol zástupca starostu Ing. J. Martiš. K plneniu uznesení 

neboli vznesené žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu 

uznesení zo zasadnutia konaného dňa 15.12.2017 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beckov za rok 2017 – predložila 

hlavná kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici. Ing. J. Macejka sa pýtal, či 

kontrolórka bola pri inventúre v ZŠ. Bola vznesená požiadavka na riaditeľa školy, aby kópie 

inventúry boli odovzdané na obecnom úrade. Zatiaľ neboli odovzdané, ale inventúra je 

spravená. E. Benko – v správach, týkajúcich sa školy, sa konštatuje, že neboli vykonávané 

základné finančné kontroly. Hlavná kontrolórka konštatovala, že zatiaľ nebola urobená 

náprava. E. Benko – je potrebné dodržiavať zákon, upozorniť na dodržiavanie zákona. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Obec Beckov za rok 2017 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
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K bodu 5.:  

Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018 – predložil starosta obce, 

písomne, priložené k zápisnici. Termíny boli navrhnuté v spolupráci s ekonómkou obce. 

Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 8 poslancov 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v roku 2018 bez pripomienok. 
 

K bodu 6.: 

Informácia o stave investičných akcií v obci – starosta obce informoval poslancov o riešení 

havarijnej situácie na zdravotnom stredisku, na ktorom sa pred Vianocami pokazil odpad 

z toaliet. Bolo potrebné okamžite reagovať a preto sa opravilo, čo bolo nutné, urobili sa nové 

zvody dažďovej vody, pretože tá stekala pod budovu. Starosta obce navrhuje urobiť nové 

zvody zo striech do vsakovacej jamy, vybuduje sa nová žumpa, pretože pôvodná nespĺňa 

parametre, mali by sa napojiť 3 kanalizačné vetvy do žumpy a po tomto odvodnení zo striech 

sa bude v lete pokračovať v oprave zdravotného strediska. 

Ing. J. Martiš – bude vypracovaný projekt s rozpočtom a v lete sa prevedú potrebné práce. 

Starosta obce ďalej informoval o vypísaní výzvy futbalového zväzu na opravy a rekonštrukcie 

futbalových štadiónov, šatní a pod. Museli sme reagovať rýchle, projekt sa odovzdával do 

30.januára 2018. Projekt sa bude týkať opravy šatní, oddelené šatne pre dospelých a deti, 2 

miestnosti, WC, nová strecha, prestrešenie. Projekt bol vyčíslený na 45 000 eur, z roho by 

obec mala prispieť 25 %. Do polovice marca by sme mali vedieť, či projekt uspel. Futbalový 

klub má v roku 2018 výročie, futbalistom aj žiakom sa darí. Projektant vypracuje aj projekt na 

bezbariérový prístup v lekárni. Malo by sa dorobiť oplotenie ihriska, aby sa na ihrisko 

nechodilo autami. 

Ďalšia informácia sa týkala riešenia havarijnej situácie na škole, na ktorú obec dostala dotáciu 

30 000 euro, ktorú je potrebné použiť do konca roku 2019. Starosta obce predložil poslancom 

dve alternatívy na umiestnenie materskej škôlky v pavilóne školy. Jedna z nich by sa 

realizovala v prípade, že by sa škôlka sťahovala do školy. Je však na poslancoch, aby 

rozhodli, či chceme škôlku do školy sťahovať, aké sú výhody či nevýhody jednotlivých 

riešení, ako sa na to pozerá riaditeľ školy a zástupkyňa pre materskú škôlku. Starosta obce 

navrhol pracovné stretnutie poslancov s projektantom, ktorý jednotlivé alternatívy predstaví, 

spolu s riaditeľom školy a zástupkyňou pre materskú školu.  

E. Benko – riaditeľa školy požiadať o stanovisko, písomné, aké normy musia priestory pre 

škôlku spĺňať, aby posúdil výhody a nevýhody jednotlivých alternatív a aby sa zúčastnil na 

stretnutí. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o stave investičných akcií 

v obci. 
 

K bodu 7.: - rôzne – 

Sadzobník na prenájom školskej jedálne – starosta obce predložil sadzobník na prenájom 

priestorov školskej jedálne na rodinné akcie ako oslavy a kary, ktorý vypracoval riaditeľ školy 

spolu s vedúcou školskej kuchyne. Ing. M. Jambor sa informoval, či v cene prenájmu je aj 

plat kuchárky. Starosta obce informoval, že cena pracovnej sily bude prepočítaná v cene jedla, 

pretože každý si môže objednať iné jedlo. S kuchárkou bude spísaná dohoda o vykonaní 

práce. Ing. J. Macejka – výška prenájmu 20 eur na hodinu sa mu zdá vysoká, z čoho bola 

vypočítaná? E. Benko – riaditeľ mal predložiť kalkuláciu nákladov, takto nie je jasné, z čoho 

suma vychádza. Poslanci navrhli znížiť poplatok na 10 eur pre obidve časti jedálne, s tým, že 
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riaditeľ doloží kalkuláciu nákladov na pôvodný návrh. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Sadzobník služieb – Prenájom priestorov Školskej jedálne Základnej školy 

s materskou školou J. M. Hurbana v Beckove s pripomienkami – prenájom miestností 10 

eur/hod., ďalšie v súlade s návrhom. Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi školy predložiť 

kalkuláciu nákladov na prenájom. 

 

Žiadosť Michaely Švecovej, bytom Beckov č.204 o prenájom parkovacieho miesta – starosta 

obce informoval o žiadosti, malo by sa uvažovať o vytvorení parkovacích miest, odpredať 

formou dražby. V obci je potrebné uvažovať o vodorovnom značení parkovacích miest, spolu 

s projektom dopravného značenia. Žiadateľka žiada o parkovacie miesto, ktoré by bolo oproti 

garážam v bytovom dome Beckov č.204, čo nie je možné. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie žiadosť p. Michaely Švecovej, bytom Beckov č.204. 
 

Starosta obce informoval o stretnutí akcionárov Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., na 

ktorom bol informovaný, že na Vodný zdroj Ostredky spoločnosť vyčlenila finančné 

prostriedky, takže je predpoklad, že sa bude ďalej pokračovať v príprave nového vodného 

zdroja. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 
 

K bodu 8: 

Diskusia prebiehala súčasne s prerokovávanými bodmi programu. Ing. Ján Macejka upozornil 

na nebezpečnú situáciu a to, že v azylovom dome je ubytovaný človek, ktoré chodí fotiť deti 

k základnej a materskej škole. Rodičia aj deti si to všimli, riaditeľ školy ho upozornil, že tam 

nemá čo robiť. Treba uvažovať nad kamerovým systémom, ktorý by pomohol aj polícii 

vypátrať priestupcov. 

E. Benko – zavolať zástupcu Krízového centra Dotyk, aby vysvetlil, kto sa pohybuje po obci. 

Kamerový systém je potrebné vybrať na základe nejakých požiadaviek, kritérií, aby záznamy 

boli  následne použiteľné napr. pre políciu. Pohybuje sa po obci viacero neznámych osôb, 

ubytovaných u podnikateľov, ktorí ani neplatia daň za ubytovanie. Je potrebné vyzvať týchto 

ubytovateľov, aby priznávali takéto ubytovanie nielen z dôvodu účtovania miestneho 

poplatku za ubytovanie, ale aj z dôvodu kontroly podozrivých osôb. 
 

Starosta obce pozval poslancov na Fašiangový turnaj v mini futbale v sobotu 10.2.2018 na 

multifunkčnom ihrisku. 

Ing. J. Martiš – na Barine je potrebné vyčistiť vsakovacie šachty, zostáva tam stáť voda. 

E. Benko – pri lekárni ( námestie) je potrebné prerobiť cestu, prepadáva sa, odtokové  šachty 

sú vyššie, tiež tam stojí voda. 

 

K bodu 9.: 

Návrh na uznesenie z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

2.2.2018 : 

uz.č.318/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2017 bez pripomienok. 
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uz.č.319/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obec Beckov za rok 2017 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.320/2018 –  Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2018 bez pripomienok. 

 

uz.č.321/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o stave 

investičných akcií v obci. 
 

uz.č.322/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Sadzobník služieb – Prenájom priestorov 

Školskej jedálne Základnej školy s materskou školou J. M. Hurbana v Beckove 

s pripomienkami: 

- prenájom miestnosti 10,00 eur/ hod., ostatné v súlade s návrhom, 

- obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ predložiť kalkuláciu nákladov na 

prenájom. 
 

uz.č.323/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Michaely Švecovej, 

bytom Beckov č.204 o prenájom parkovacieho miesta. 
 

uz.č.324/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce z  

pracovného stretnutia akcionárov TVK, a.s. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 2.2.2018. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 7.2.2018 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Norbert Ondrčka       Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Jaroslav Martiš 


