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32. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 29.6.2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. M. Ilavský, Ľ. Hajdúšek 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Inventarizácia majetku a záväzkov obce Beckov k 31.12.2017 

5. Odborné stanovisko hl. kontrolórky Obce Beckov k návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2017 

6. Záverečný účet Obce Beckov za rok 2017 

7. Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce č.2 

8. Zmena č.2 finančného rozpočtu obce Beckov na rok 2018  

9. Schválenie návrhov na Cenu obce udeľovanú na Dňoch obce Beckov 

10. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov  v novom volebnom období v zmysle 

zákona č.180/2014 Z. z., schválenie úväzku starostu obce 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania prítomných 6 poslancov,  konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 7 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Norberta Ondrčku a p. Daniela Hladkého, 

za overovateľov zápisnice p. Annu Kabelíkovú a Ing. Jaroslava 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 6 poslancov, 6 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 18.5.2018 previedol zástupca starostu Ing. J. Martiš. K plneniu uznesení neboli 

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

konaného dňa 18.5.2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Inventarizácia majetku a záväzkov obce Beckov k 31.12.2017 – predložil starosta obce, 

inventarizácia sa uskutočnila v zmysle zákona č. 341/2002 Z. z. o účtovníctve. Podrobné 

zápisy čiastkových inventarizačných komisií tvoria prílohu zápisu ústrednej inventarizačnej 

komisie. Informáciu podal predseda ÚIK p. E. Benko. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Inventarizáciu  majetku a záväzkov obce Beckov k 31.12.2017 bez pripomienok. 
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K bodu 5.: 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky Obce  Beckov k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2017 – predložila hlavná kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici.  Predložený návrh 

záverečného účtu je podľa jej názoru spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila ho poslancom schváliť bez 

výhrad. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky Obce 

Beckov k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. 
 

K bodu 6.: 

Záverečný účet Obce Beckov za rok 2017 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Záverečný účet bol zverejnený v zákonnej lehote na internetovej stránke obce a na 

informačnej tabuli v obci. Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov 

charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého 

vypracovanie určuje § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Hospodárenie obce za rok 2017 tvorí prílohu Záverečného účtu za rok 2017. 

Bolo spracované z dôvodu potreby pravidelnej priebežnej kontroly a informovanosti o stave 

napĺňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu obce. 

Prebytok hospodárenia z roku 2017 na tvorbu rezervného fondu je vo výške 159.536,83 €. E. 

Benko, predseda finančnej komisie informoval poslancov, že záverečný účet bol prerokovaný 

na zasadnutí komisie, komisia odporučila záverečný účet schváliť. Poslanci nemali 

k predloženému materiálu pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za schválenie záverečného 

účtu, prítomných 6 poslancov. 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Ďalej dal starosta obce hlasovať za použitie prebytku hospodárenia, prítomných 6 poslancov, 

6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku 

hospodárenia Obce Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške 159.536,83 €. 

 

K bodu 7.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce č.2 – predložila hlavná kontrolórka obce p. 

Zdenka Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Konštatovala, že návrh úpravy rozpočtu 

je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila zmenu rozpočtu č.2 schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k zmene č.2 finančného  

rozpočtu obce na rok 2018. 

 

K bodu 8.: 

Zmena č.2 finančného rozpočtu obce Beckov na rok 2018 – predložil starosta obce, písomne, 

priložené k zápisnici. Rozpočet obce na rok 2018 bolo potrebné upraviť v príjmovej aj 

výdavkovej časti, aby zodpovedali skutočnému plneniu. Jednotlivé časti boli upravené podľa 

doterajšieho čerpania na jednotlivých položkách. Rozpočet na rok 2018 aj po úpravách 

zostáva vyrovnaný. E. Benko, predseda finančnej komisie informoval poslancov, že komisia 

prerokovala zmenu č.2 rozpočtu obce a odporučila ju zastupiteľstvu schváliť. Starosta obce 

informoval poslancov o žiadosti o navýšenie rozpočtu  ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove 

týkajúcu sa  zvýšenia odchodného pri odchode do dôchodku o jeden funkčný plat navyše 

dvom zamestnankyniam. K žiadosti bolo priložené kladné vyjadrenie riaditeľa základnej 

školy. Ing. Ondrčka sa pýtal, či riaditeľ školy nevedel o odchode do dôchodku pri 

schvaľovaní rozpočtu minulý rok. K zmene rozpočtu neboli ďalšie pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.  Obecné 
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zastupiteľstvo schválilo zmenu č.2 finančného rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 

s pripomienkou: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s dofinancovaním odchodného zamestnancov 

ZŠ s MŠ nad rámec schváleného rozpočtu. 

 

K bodu 9.: 

Schválenie návrhov na Cenu obce udeľovanú na Dňoch obce Beckov – starosta obce 

informoval poslancov o svojich návrhoch na Cenu starostu obce, ktorú chce udeliť p. Marte 

Šimkovej, bytom Beckov č.419, za celoživotnú prácu v oblasti kultúry a spoločenského života 

v prospech obce – 11 rokov robila príhovory na pohreboch, zakladateľka Beckovského 

spevokolu, dlhoročná speváčka v kostolnom zbore. Pánovi Rudolfovi Šimkovi, bytom 

Beckov č.419, za celoživotnú prácu  v prospech obce v oblasti športu a služieb - dlhoročný 

pracovník obecnej prevádzky, člen Dobrovoľného hasičského zboru v Beckove, športovec a 

muzikant. Zuzane Benkovej, bytom Beckov č.135, za obetavú prácu v oblasti dobrovoľníctva 

a šírení dobrého mena obce vo svete. Z. Benková bola za rok 2017 nominovaná na Cenu 

Dobrovoľník roka 2017, pracuje tretí rok ako dobrovoľníčka Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, venuje sa deťom v sirotinci v Lesothe, v Afrike, 

bola v Indii a v Keni v Afrike. Starosta obce informoval, že na obec neboli doručené žiadne 

písomné návrhy. Ďalej navrhuje pri príležitosti 75. výročia založenia futbalového oddielu 

udeliť Cenu obce p. Davidovi Kačerekovi, bytom Nové Mesto nad Váhom, za aktívnu prácu 

v oblasti športu, 30 rokov pracuje vo futbalovom oddiele. E. Benko navrhol oceniť Cenou 

obce Športovému klubu Slovan Beckov, dosiahli v minulej sezóne pekné výsledky, ale najmä 

z dôvodu 75. výročia založenia. S týmto návrhom súhlasili aj ďalší poslanci. Ing. J. Macejka 

navrhol oceniť aj učiteľky zo základnej školy, ktoré dosiahli v uplynulom školskom roku so 

žiakmi dobré výsledky v celoštátnom monitore, navrhol  matematikárku p. Zatkalíkovú 

a učiteľku slovenčiny p. Kreperátovú. Poslanci navrhli udeliť odmenu pre p. učiteľku 

Zatkalíkovú. Výšku odmeny schválili – 100,00 €. Starosta obce dal hlasovať za návrhy na 

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

zastupiteľstvo schválilo udeliť Cenu Obce Beckov p. Davidovi Kačerekovi za dlhoročnú 

aktívnu prácu v oblasti športu, Kolektívu Obecného športového klubu Slovan Beckov – za 

dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu a odmenu za dosiahnuté výsledky v oblasti 

vzdelávania  p. učiteľke Zatkalíkovej vo výške 100,00 €. 

 

K bodu 10.: 

Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov  v novom volebnom období v zmysle zákona 

č.180/2014 Z. z., schválenie úväzku starostu obce – starosta obce informoval poslancov 

o blížiacich sa voľbách do samospráv obcí, z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo nemá 

plánované zasadnutie do septembra, je potrebné, aby schválili počet poslancov zastupiteľstva 

na nové volebné obdobie v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 11, ods.3 podľa počtu obyvateľov 7  alebo 9 poslancov. Poslanci 

navrhli 9 poslancov. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo na nové volebné obdobie v zmysle 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, ods.3 podľa 

počtu obyvateľov 9 poslancov.   

Ďalej starosta obce navrhol, aby sa  pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

v zmysle zák. č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších 

predpisov, § 166, ods.2,  podľa schváleného  počtu poslancov vytvoril  jeden volebný obvod. 

Dal o návrhu hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v zmysle 
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zák. č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov, 

§ 166, ods.2,  podľa schváleného  počtu poslancov,  jeden volebný obvod. 

Starosta obce informoval, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 11, ods. 4, písm. i) určuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní 

pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Navrhol plný úväzok, 

teda 100%. Dal o návrhu hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo plný rozsah funkcie (100%) úväzok starostu obce 

Beckov pre volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, ods.4, písm. i). 

 

K bodu 11.: - rôzne –  

Delimitácia majetku obce do správy ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove – starosta obce 

informoval o potrebe zveriť majetok obce do správy školy, nakoľko sa jedná o detské ihriská 

inštalované v materskej a základnej škole na základe protokolu o zverení majetku v hodnote 

5686,00€. K návrhu neboli žiadne pripomienky. Dal o návrhu hlasovať, prítomných 7 

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

majetku obce – detské ihriská v hodnote 5686,00 € do správy Základnej školy s materskou 

školou J.M. Hurbana Beckov č.410 podľa Protokolu o zverení majetku obce do správy k 

29.6.2018. 

Ing. J. Macejka informoval poslancov o vykonaní opatrení na zabránenie šikany v základnej 

škole. Ing. M. Jambor – koľko učiteľov ide preč zo školy a koľko detí, aký dopad mali 

udalosti v škole? Starosta obce má informáciu, že sa jedná o tri deti. Poslanci obecného 

zastupiteľstva požadujú informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ, či odchádzajú zo školy učitelia alebo 

žiaci. E. Benko – myslí si, že riaditeľ školy by mal predkladať informácie na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na začiatku školského roka o výsledkoch dosiahnutých 

v predchádzajúcom školskom roku, výsledky monitoru, olympiád, súťaží, zhodnotiť 

dosiahnuté úspechy, neúspechy. Ing. J. Macejka – na prvom rodičovskom združení na škole 

sa takáto správa podáva. E. Benko – napriek tomu si myslí, že by riaditeľ mal byť prizvaný na 

zasadnutie zastupiteľstva, nie všetci poslanci majú deti v škole. 

 

K bodu 12.: 

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu. 

 

K bodu 13.: 

Návrh na uznesenie z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

29.6.2018: 

uz.č.345/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.5.2018 bez pripomienok. 

 

uz.č.346/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie inventarizáciu majetku a záväzkov 

obce Beckov k 31.12.2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.347/2018 – Obecné zastupiteľstva vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky Obce 

Beckov k záverečnému účtu obce za rok 2017. 

 

uz.č.348/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2017 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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uz.č.349/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia Obce 

Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške 159.536,83 €. 
 

uz.č.350/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k zmene 

č.2 finančného rozpočtu Obce Beckov na rok 2018. 
 

uz.č.351/2018 -  Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu č.2 finančného rozpočtu Obce 

Beckov na rok 2018 s pripomienkou: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s dofinancovaním 

odchodného zamestnancov ZŠ s MŠ nad rámec schváleného rozpočtu. 

 

uz.č.352/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na udelenie Ceny obce: pánovi 

Davidovi Kačerekovi, za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu, Kolektívu Obecného 

športového klubu Slovan Beckov – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu a odmenu za 

dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania  p. učiteľke Zatkalíkovej vo výške 100,00 €. 

 

uz.č.353/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo na nové volebné obdobie v zmysle zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, ods.3 podľa počtu 

obyvateľov 9 poslancov.   

 

uz.č.354/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2018 v zmysle zák. č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení 

neskorších predpisov, § 166, ods.2,  podľa schváleného  počtu poslancov,  jeden volebný 

obvod. 

 

uz.č.355/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plný rozsah funkcie (100%) úväzok starostu 

obce Beckov pre volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 11, ods.4, písm. i). 

 

uz.č.356/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zverenie majetku obce – detské ihriská 

v hodnote 5686,00 € do správy Základnej školy s materskou školou J.M. Hurbana Beckov 

č.410 podľa Protokolu o zverení majetku obce do správy k 29.6.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 29.6.2018. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 9.7.2018 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Anna Kabelíková       Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Jaroslav Martiš 


