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31. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 18.5.2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. M. Ilavský, Ing. N. Ondrčka 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove k aktuálnym otázkam ZŠ a MŠ 

5. Prerokovanie žiadosti na realizáciu projektu výstavby rekreačných chát na Zelenej 

vode 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2018 

7. Výročná správa DHZO 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. 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. Annu Kabelíkovú a Ing. Jána Macejku, za 

overovateľov zápisnice p. Ernesta Benka a Daniela Hladkého. 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 23.3.2018 previedol zástupca starostu Ing. J. Martiš. K plneniu uznesení neboli 

žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 23.3.2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove  k aktuálnym otázkam ZŠ a MŠ – 

Mgr. Jozef Pekarovič informoval o situácii v základnej škole. Článok v novinách Plus jeden 

deň upozorňuje na údajné šikanovanie detí riaditeľom. 

Na základe podnetu matky žiaka zasadala Rada školy – riešenie šikany medzi žiakmi, riaditeľ 

priznal, že šikanu adekvátne neriešil. Jeden žiak zo školy odišiel. Školská inšpekcia 

prešetrovala opodstatnenosť sťažností na riaditeľa, že sa šikana neriešila. Inšpekcia zistila 

pochybenia. 

Ing. Ján Macejka informoval, že Rada školy zasadala k podnetu na šikanovanie ešte 

23.11.2017, riešili problém – matka šikanovaného chlapca nebola spokojná s riešením šikany 

na škole. Podala podnet na školskú inšpekciu a políciu. Bolo prijaté uznesenie z Rady školy, 
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ktoré požadovalo dôsledné riešenie šikanovania žiakov.  Nie celkom sa postupovalo v zmysle 

školského poriadku. Riaditeľ nemal k údajnej šikane žiadne dôkazy, ktoré by pedagógovia 

zaznamenali. 

E. Benko – zaujíma ho, ako škola zabezpečí, aby sa to neopakovalo. Aké opatrenia boli 

prijaté. Riaditeľ – na chodbách budú mať dozor 2 učiteľky. Ľ. Hajdúšek – je potrebné robiť 

zápis pri porušení školského poriadku. Riaditeľ – s niektorými učiteľmi sa nedá riešiť 

pohovorom, lebo to vzťahujú na seba, že ich riaditeľ šikanuje – bossing na pracovisku. Ing. J. 

Martiš – navrhuje zaviesť kamerový systém, urobiť opatrenia, ktoré budú účinné. 

E. Benko – riaditeľ je manažér, ak niekto poruší pracovnú disciplínu, musí to riešiť.  

Riaditeľ - deti boli poučené, čo je to šikana, je určená učiteľka, ktorá je koordinátorkou 

prevencie. Táto bude raz mesačne predkladať vyhodnotenie. Obecné zastupiteľstvo požaduje, 

aby im boli zasielané mesačné vyhodnotenia. 

Starosta obce – škola má vypracovaný školský poriadok, smernicu o ochrane pred 

šikanovaním, riaditeľ musí dohliadnuť, aby boli tieto smernice dodržiavané. Starostovi neboli 

doručené žiadne podnety od rodičov, nemal podnety na riešenie, nemal preto dôvod ako 

zriaďovateľ odvolať riaditeľa školy za neplnenie povinností. Riaditeľ mal postupovať 

dôslednejšie, dodržiavať smernice.  

Daniel Hladký – závery školskej inšpekcie by neboli také aké boli, keby sa jednalo len “o 

nejakú frčku do nosa“. Zamestnanci majú možno strach z riaditeľa. 

Ing. Ján Macejka – pani učiteľka Mgr. Striežencová je členkou Rady školy, prečo nenahlásila 

šikanu na zasadnutí 23.11.2017, keď o nej v tom čase vedela? A. Kabelíková – aká situácia je 

medzi deťmi? Ak chce niekto súdiť riaditeľa, nech neberie za rukojemníkov deti. Ing. M. 

Jambor – určite pôjdu nejaké deti zo školy preč, je to škoda. Mali by si spolu učitelia sadnúť 

a problémy spolu predebatovať. Problém je v komunikácii, treba ozdraviť. 

E. Benko – opatrenia sa mu zdajú veľmi slabé. Je treba presvedčiť rodičov, mali by sa 

dozvedieť o prijatých opatreniach. Mala by byť nejaká smernica, ktorá by určovala správanie 

medzi učiteľmi a žiakmi, tykanie učiteľovi je neprípustné. 

Starosta obce apeluje na riaditeľa školy, aby dal veci do poriadku, sadol si s učiteľmi a riešil 

situáciu. Riaditeľ na záver informoval poslancov o možnosti zriadenia súkromnej anglickej 

triedy v priestoroch školy alebo škôlky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

v Beckove k aktuálnym otázkam základnej a materskej školy. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

riaditeľovi ZŠ s MŠ vypracovať a predložiť návrh opatrení pre zabránenie vzniku šikany 

a nevhodného správania žiakov s  predkladaním mesačného vyhodnotenia plnenia opatrení. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ zriadiť v priestoroch školy schránku na 

sťažnosti, ktoré sa budú riešiť na Rade školy. Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ 

s MŠ predložiť návrh technických opatrení s odhadovaným rozpočtom – kamerový systém 

v súlade so zákonom č.18/2018 o ochrane osobných údajov. 

 

K bodu 5.: 

Prerokovanie žiadosti na realizáciu projektu výstavby rekreačných chát na Zelenej vode – 

starosta obce informoval o podanej žiadosti, ktorú prerokoval so spracovateľom ÚPN-O 

Beckov. Stanovisko spracovateľa písomne, príloha zápisnice. Podľa stanoviska spracovateľa 

by sa nemal meniť územný plán – územie rekreácie a športu, ale mal by sa spracovať Územný 

plán zóny Zelená voda – Stred. Prítomní žiadatelia vysvetlili svoj zámer vybudovať v lokalite 

37 chát a športoviská. P. Sajfert vysvetlil, že po odkúpení pozemkov od Holcimu musel 

pozemky vyčistiť a postupne zrekultivovať. Obec by mala požiadať Banský úrad v Prievidzi 

o zrušenie dobývacieho územia. Všetky inžinierske siete, komunikácie budú na strane 

investora, odkanalizovanie chcú riešiť spoločnou čističkou odpadových vôd. Neočakávajú od 
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obce, aby riešila infraštruktúru. Starosta obce dal o súhlase obecného zastupiteľstva na 

spracovanie Územného plánu zóny – Zelená voda – Stred hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 

6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer spracovať 

Územný plán zóny Zelená voda – Stred za podmienok, že všetky náklady spojené 

s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie bude hradiť investor. Rovnako všetky náklady 

spojené s vybudovaním inžinierskych sietí bude hradiť investor. 

 

K bodu 6.: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2018 – predložila hlavná 

kontrolórka obce p. Z. Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Poslanci nemali 

k predloženému plánu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 

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

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na  II. polrok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo  oprávnilo hlavnú kontrolórku obce Beckov 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.: 

Výročná správa DHZO – správu predložil písomne predseda DHZO p. Marek Šutovský, 

písomne, priložená k zápisnici. Predseda DHZO požiadal poslancov o pomoc pri dobudovaní 

hasičskej zbrojnice. K správe nemali poslanci žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo  na vedomie Výročnú správu o činnosti DHZO Beckov za rok 2017 bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: - rôzne - 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti inštalovania kamerového systému v obci. 

Predložil cenovú ponuku s riešením na etapy, kedy by sa postupne umiestnili kamerové 

systémy v obci. Obecné zastupiteľstvo vzalo cenovú ponuku na vedomie. 

 

Ocenenia občanov – starosta obce informoval, že návrhy na Ceny obce je potrebné predložiť 

do 29.6.2018, aby bolo možné o nich na zasadnutí obecného zasadnutia rokovať. Ceny sa 

udeľujú na Dňoch obce, ktoré sa uskutočnia v auguste a dovtedy nie je plánované riadne 

zasadnutie zastupiteľstva. Zároveň podal návrh udeliť ocenenie „Čestné občianstvo obce 

Beckov“ Prof. Petrovi Šutovskému za mimoriadne pracovné úspechy vo svete. Dal 

o predloženom návrhu hlasovať, 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo návrh na udelenie Čestného občianstva obce Beckov prof. Petrovi 

Šutovskému. Obecné zastupiteľstvo uložilo predkladateľom návrhov na Cenu obce, aby tento 

návrh predložili do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva do 29.6.2018. 

 

 

Projekt dobudovania cesty na hrad – starosta obce informoval poslancov, že sa zle odhadla 

cena diela, je potrebné schváliť vyššiu sumu, ktorou bude obec prispievať. E. Benko – 
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hospodársky výsledok za minulý rok prispeje k vybudovaniu cesty. Obec chce prenajať 

pozemok za hradom združeniu. Cesta je v majetku obce, mala by sa dobudovať. Poslanci 

požadujú predložiť Správu o hospodárení združenia za rok 2017 po valnom zhromaždení. 

Starosta obce dal hlasovať o príspevku obce na dobudovanie cesty, prítomní 7 poslancov, 5 

za, 0 proti, 2 sa zdržali. Obecné zastupiteľstvo schválilo  finančnú spoluúčasť obce na 

vybudovanie cesty na NKP hrad Beckov navýšiť  o 5 000 euro. 

 

K bodu 9.: 

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu. 

 

K bodu 10.: 

Návrh na uznesenie z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

18.5.2018: 

uz.č.337/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.3.2018 bez pripomienok. 

 

uz.č.338/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ 

J.M. Hurbana v Beckove k aktuálnym otázkam základnej a materskej školy.  

b) Obecné zastupiteľstvo odporučilo riaditeľovi ZŠ s MŠ vypracovať a predložiť návrh 

opatrení pre zabránenie vzniku šikany a nevhodného správania žiakov s  predkladaním 

mesačného vyhodnotenia plnenia opatrení.  

c) Obecné zastupiteľstvo odporučilo riaditeľovi ZŠ s MŠ zriadiť v priestoroch školy schránku 

na sťažnosti, ktoré sa budú riešiť na Rade školy.  

d) Obecné zastupiteľstvo odporučilo riaditeľovi ZŠ s MŠ predložiť návrh technických 

opatrení s odhadovaným rozpočtom – kamerový systém, v súlade so zákonom č.18/2018 

o ochrane osobných údajov. 

 

uz.č.339/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti ANVIK 

s.r.o., Tolstého 5, Bratislava na realizáciu projektu výstavby chát na Zelenej vode. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer spracovať Územný plán zóny Zelená voda – Stred 

za podmienok, že všetky náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie bude 

hradiť investor. Rovnako všetky náklady spojené s vybudovaním inžinierskych sietí bude 

hradiť investor. 

 

uz.č.340/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na  II. polrok 2018. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo  oprávnilo hlavnú kontrolórku obce Beckov 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.   

 



5 

 

uz.č.341/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Výročnú správu o činnosti DHZO 

Beckov za rok 2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.342/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o cenovej ponuke na 

kamerový systém v obci. 

 

uz.č.343/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na udelenie Čestného občianstva obce 

Beckov prof. Petrovi Šutovskému za mimoriadne pracovné úspechy vo svete. 

b)  Obecné zastupiteľstvo uložilo predkladateľom návrhov na Cenu obce, aby tento návrh 

predložili do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva do 29.6.2018. 

 

uz.č.344/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  finančnú spoluúčasť obce na vybudovanie 

cesty na NKP hrad Beckov navýšiť  o 5 000 euro. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 18.5.2018. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 23.5.2018 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ernest Benko        Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Daniel Hladký 


