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34. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 30.11.2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. M. Ilavský, Ing. J. Martiš 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2019 

5. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu Obec Beckov na rok 2018 – 

zmena č.4 

6. Rozpočet Obce Beckov na rok 2018 – zmena č.4 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce z návrhu Rozpočtu obce na rok 2019, s 

výhľadom 2020,… 

8. Návrh Rozpočtu Obce Beckov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021 

9. Doplnok č.3 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce Ing. Ján Križan, privítal 

poslancov, na začiatku rokovania prítomných 7 poslancov,  konštatoval, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2.: 

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

zápisnice p. Annu Kabelíkovú  a p. 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 7 poslancov, 7 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 14.9.2018, z dôvodu neprítomnosti Ing. J. Martiša, zástupcu obce, previedla 

Zdenka Krasňanská, hl. kontrolórka obce. K plneniu uznesení neboli žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného dňa 

14.9.2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2019 – predložila  hlavná 

kontrolórka obce p. Zdenka Krasňanská. Písomne, priložený k zápisnici. Poslanci nemali 

k predloženému plánu kontrol žiadne pripomienky ani návrhy. 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 I. polrok 2019 bez 

pripomienok. 
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Obecné zastupiteľstvo poverilo hlavnú kontrolórku obce vykonávať finančnú kontrolu 

v súlade so zákonom o obecnom zriadení a so zákonom o finančnej kontrole a audite: 

- 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 ponechaný 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 5.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu Obec Beckov na rok 2018 – zmena č.4 – 

hl. kontrolórka p. Z. Krasňanská predložila stanovisko k úprave rozpočtu obce na rok 2018 

č.4, písomne, priložené k zápisnici. Návrh úpravy rozpočtu zreálnil rozpočtové príjmy aj 

výdavky v závislosti od predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov do 30.11.2018 a preto 

návrh úpravy rozpočtu obce odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu úpravy rozpočtu 

Obce Beckov na rok 2018 – zmena č.4. 

 

K bodu 6.: 

Rozpočet Obce Beckov na rok 2018 – zmena č.4 – úpravu rozpočtu predložil starosta obce 

Ing. J. Križan. Písomne, priložené k zápisnici. Rozpočet bolo potrebné upraviť v príjmovej 

časti o navýšenie výnosu dane z DÚ, o zvýšené príjmy zo správnych poplatkov, za vývoz 

fekálií. Boli upravené transfery pre ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie, príjem transferu na 

komunálne voľby. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navýšené výdavky za energie, 

vyúčtovanie zatiaľ nie je. Významnejšie zmeny sú v oblasti kapitálových výdavkov v položke 

na výstavbu cesty na hrad. Podľa dohody Združenie Hrad Beckov poskytne časť sumy formou 

transferu obci. Rozpočet po úpravách zostáva vyrovnaný. Predseda finančnej komisie sa pýtal 

na preplatenie vybudovania cesty na hrad, malo sa preplatiť ešte tento rok. Nikto 

z prítomných nemal k úprave rozpočtu č.4 pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

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

schválilo zmenu rozpočtu Obce Beckov  na rok 2018 č. 4 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce z návrhu Rozpočtu obce na rok 2019, s výhľadom 2020 

– predložila hl. kontrolórka p. Z. Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Skonštatovala, 

že rozpočet bol predložený v  súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Návrh rozpočtu odporučila 

poslancom schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce z návrhu Rozpočtu obce na rok 2019, s výhľadom  na roky 2020, 2021. 

 

K bodu 8.: 

Návrh Rozpočtu Obce Beckov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021 – predložil 

starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Požiadal predsedu finančnej komisie 

o stanovisko. P. Ernest Benko informoval, že návrh rozpočtu sa dopĺňal o financie pre 

organizácie, ktoré si podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, všetkým bolo vyhovené. 
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Vymenoval najdôležitejšie aktivity obce, ktoré sú premietnuté v rozpočte. Zdieľa názor, že 

odchádzajúce zastupiteľstvo má pripraviť rozpočet pre nové vedenie obce, pretože je to 

zodpovednejšie, ako nechať obec v provizóriu. Úpravy rozpočtu sa môžu robiť počas roka. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nikto nemal k predloženému návrhu rozpočtu 

pripomienky. Starosta obce dal o schválení rozpočtu hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 

0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet Obec Beckov na 

rok 2019, s výhľadom na roky 2020, 2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Doplnok č.3 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach – predložil starosta obce, písomne, 

priložené k zápisnici. Starosta obce vysvetlil, že doplnok rieši vypustenie skleníkov po 

formálnej stránke, pretože oslobodenie bolo doposiaľ uplatňované. Poslanci nemali k návrhu 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 3 k VZN obec Beckov č. 2/2012 

o miestnych daniach bez pripomienok.  

 

K bodu 10.: - rôzne – 

Starosta obce informoval poslancov, že p. Zuzana Tehlárová doplnila svoju žiadosť 

o doplnenie ÚPN Obce Beckov o súhlas všetkých spoluvlastníkov. Odporučil obecnému 

zastupiteľstvu odstúpiť prerokovanie žiadosti novému obecnému zastupiteľstvu. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie doplnenie žiadosti p. Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov 

č.556 o zmenu a doplnenie Územného plánu obce Beckov o súhlasy spoluvlastníkov pozemku 

parc. č. 1513/1 a doporučuje žiadosť odstúpiť na prerokovanie novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

 

Žiadosť p. Ondreja Pavlíka o umožnenie prístupu na pozemok parc.č.329/4. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Ondreja Pavlíka, bytom Beckov č.412 

o umožnenie prístupu na pozemok parc.č. 329/4 vo vlastníctve žiadateľa cez obecný pozemok 

parc.č. 703/3 a doporučuje žiadosť odstúpiť na prerokovanie novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

 

Žiadosť p. Mária Marka, bytom Beckov č.285 o odkúpenie, prenájom obecného pozemku. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Mária Maka, bytom Beckov č.285 

o odkúpenie, prípadne prenájom obecného pozemku parc. č. 700 a doporučuje žiadosť 

odstúpiť na prerokovanie novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

Žiadosť  Moniky Čikelovej, bytom Beckov č.461 o umožnenie sobáša v hradnej kaplnke. Ing. 

J. Macejka vyjadril súhlas s uzatváraním sobášov v hradnej kaplnke, ale momentálne ešte 

prebiehajú na kaplnke stavebné úpravy, ktoré budú pokračovať, podľa informácie starostu 

obce aj v budúcom roku. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Moniky Čikelovej, 

bytom Beckov č.461 o umožnenie civilného sobáša v hradnej kaplnke na hrade Beckov. 

Nakoľko na hradnej kaplnke prebiehajú stavebné práce, momentálne nie je možné  žiadosti 

vyhovieť. 

 

K bodu 11: 

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu. 
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K bodu 12.: 

Návrh na uznesenie z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

30.11.2018 : 

 

uz.č.370/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.9.2018 bez pripomienok. 

 

uz.č.371/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na I. polrok 2019 bez pripomienok. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo poverilo hlavnú kontrolórku obce vykonávať finančnú kontrolu 

v súlade so zákonom o obecnom zriadení a so zákonom o finančnej kontrole a audite: 

- 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 ponechaný 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. 

 

uz.č.372/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky obce 

k návrhu úpravy rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 – zmena č.4. 

 

uz.č.373/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu Obce Beckov  na rok 2018 

č. 4 bez pripomienok. 

 

uz.č.374/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce z návrhu Rozpočtu obce na rok 2019, s výhľadom  na roky 2020, 2021. 

 

uz.č.375/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet Obec Beckov na rok 2019, 

s výhľadom na roky 2020, 2021 bez pripomienok. 

 

uz.č.376/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 3 k VZN obec Beckov č. 2/2012 

o miestnych daniach bez pripomienok.  

 

uz.č.377/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie doplnenie žiadosti p. Zuzany 

Tehlárovej, bytom Beckov č.556 o zmenu a doplnenie Územného plánu obce Beckov 

o súhlasy spoluvlastníkov pozemku parc. č. 1513/1 a doporučuje žiadosť odstúpiť na 

prerokovanie novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

uz.č.378/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Onderja Pavlíka, bytom 

Beckov č.412 o umožnenie prístupu na pozemok parc. č. 329/4 vo vlastníctve žiadateľa cez 

obecný pozemok parc. č. 703/3 a doporučuje žiadosť odstúpiť na prerokovanie 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

uz.č.379/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Mária Maka, bytom 

Beckov č.285 o odkúpenie, prípadne prenájom obecného pozemku parc. č. 700 doporučuje 

žiadosť odstúpiť na prerokovanie novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
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uz.č.380/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Moniky Čikelovej, bytom 

Beckov č.461 o umožnenie civilného sobáša v hradnej kaplnke na hrade Beckov. Nakoľko na 

hradnej kaplnke prebiehajú stavebné práce, momentálne nie je možné  žiadosti vyhovieť. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného 30.11.2018. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za ich prácu vo 

volebnom období 2014-2018 a zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 5.12.2018 

Zápis spracovala A. Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Anna Kabelíková       Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Daniel Hladký 


