
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6.12.2018 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1 Úvod: 

a) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

b) Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov volieb v Obci  Beckov do orgánov samosprávy obce a 

 odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostu obce 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude v zmysle § 12 ods.2 zákona     

o obecnom zriadení oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisií, voľba predsedov komisií 

5. Schválenie sobášiacich 

6. Určenie platu starostu obce 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie, záver 

 

Pred otvorením zasadnutia zaznela štátna Hymna Slovenskej republiky. 

 

K bodu 1 a).: 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov otvoril p. Ing. Ján Križan. 

Privítal nového starostu obce, prítomných kandidátov na poslancov, ktorí  vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 získali potrebný počet hlasov na zvolenie do obecného 

zastupiteľstva a prítomných občanov obce. 

 

K bodu 1.b).: 

Ing. Ján Križan  určil za overovateľov zápisnice p. Ing. Jaroslava Martiša a Ing. Mareka 

Jambora. Ako zapisovateľku určil p. A. Benkovú. 

 

K bodu 1.c).: 

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – s výsledkami volieb 

oboznámil prítomných podpredseda Miestnej volebnej komisie v Beckove Ing. Dávid 

Jaroščiak. Písomne, v prílohe zápisnice.  Prítomní vzali na vedomie výsledky volieb do 

orgánov samosprávy obcí v roku 2018. 

 

K bodu 1.d).: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – p. Daniel Hladký zložil zákonom predpísaný 

sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom. Z rúk podpredsedu MVK Ing. Dávida Jaroščiaka 

prevzal Osvedčenie o zvolení za starostu obce Beckov. 

 

 



 

K bodu 1.e).: 

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva – novozvolený starosta obce prečítal 

zákonom predpísaný Sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci jednotlivo sľub 

potvrdili slovom „Sľubujem“ a svojim podpisom pod znenie sľubu. Z rúk podpredsedu  MVK 

Ing. Dávida Jaroščiaka prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 

Bolo konštatované, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva  bez výhrad a to menovite: 

- p. Ernest Benko 

- p. Anna Kabelíková 

- Ing. Marek Jambor 

- Ing. Jaroslav Martiš 

- Ing. Lenka Bartošová, PhD. 

- Ing. Ján Macejka 

- p. Ľuboš Hajdúšek 

- Ing. Jaroslav Hlava 

- p. Peter Benko 

 

K bodu 1.f).: 

Vystúpenie novozvoleného starostu obce – p. Daniel Hladký, ako novozvolený starosta obce 

predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo vystúpenie 

novozvoleného starostu obce vzalo na vedomie. 

 

K bodu 2.: 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – starosta obce 

navrhol program tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie. Odporučil doplniť program 

o bod – Vymenovanie zástupcu starostu. Starosta obce dal hlasovať o  programe obecného 

zasadnutia s uvedeným doplnkom. Prítomných 9 poslancov, všetkých 9 poslancov hlasovalo 

za. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. Starosta obce navrhol do  návrhovej 

komisie: p. Annu  Kabelíkovú a p. Ernesta Benka. Poslanci hlasovali za návrh. Starosta obce 

konštatoval, že program zasadnutia a návrhová komisia boli jednohlasne schválené. 

 

K bodu 3.: 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12, ods. 2,3,5 a 6  zákona č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov – v určitých zákonom stanovených prípadoch môže zasadnutie 

obecného zastupiteľstva zvolávať poslanec, ktorý je poverený obecným zastupiteľstvom. Ing. 

Jaroslav Martiš navrhol, aby povereným poslancom, ktorý by mal mať skúsenosti z činnosti 

obecného zastupiteľstva, bol p. Ernest Benko. O návrhu dal starosta obce hlasovať. 

Prítomných 9 poslancov, 8 hlasovalo za, 0 – proti, 1 sa zdržal hlasovania. Starosta obce 

konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo p. Ernesta Benka za poslanca,  ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12, ods. 2,3,5 a 6  

zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 4.: 

Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba predsedov komisií  - starosta obce 

informoval prítomných, že po predchádzajúcich rokovaniach s budúcimi poslancami sa zhodli 

na návrhu, že bude zriadených 5 komisií a to: 

- komisia finančná a správy majetku a podnikania, 

- sociálna komisia, 



- komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch, 

- komisia životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb, 

- stavebná komisia. 

Starosta obce dal o návrhu zriadenia komisií hlasovať. Prítomných 9 poslancov, všetci 

hlasovali za.  Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie podľa návrhu. 

 

Ďalej starosta obce navrhol za predsedov týchto komisií poslancov, na ktorých sa dohodli na 

predchádzajúcich rokovaniach. Za predsedu finančnej komisie navrhol p. Ernesta Benku. Iný 

návrh nebol predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania.  

Za predsedníčku sociálnej komisie navrhol p. Ing. Lenku Bartošovú, PhD. Iný návrh nebol 

predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania. 

Za predsedníčku komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch starosta obce navrhol p. Annu 

Kabelíkovú. Iný návrh nebol predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržala  hlasovania. 

Za predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb starosta 

obce navrhol p. Ing. Mareka Jambora. Iný návrh nebol predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 

1 sa zdržal hlasovania. 

Za predsedu stavebnej komisie starosta obce navrhol p. Ing. Jaroslava Martiša. Iný návrh 

nebol predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov jednotlivých komisií. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

jednotlivým predsedom komisií, aby do ďalšieho zasadnutia písomne predložili návrhy na 

zloženie jednotlivých komisií.  

 

K bodu 5 a).: 

Schválenie sobášiacich - Návrh na sobášiacich na volebné obdobie 2018 – 2022  predložil 

starosta a to: Daniel Hladký – starosta obce, ktorému sobášenie vyplýva priamo zo zákona, p. 

Anna Kabelíková, ktorá sobášila i v minulom volebnom období a má dostatočné skúsenosti 

s uzatváraním manželstiev. Iný návrh nebol predložený. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Prítomných 9  poslancov, za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržala hlasovania.  Obecné 

zastupiteľstvo schválilo sobášiacich na volebné obdobie 2018 – 2022 p. Daniela Hladkého – 

starostu obce  a poslankyňu p. Annu Kabelíkovú. 

 

K bodu 5b): 

Vymenovanie zástupcu starostu – starosta obce p. Daniel Hladký oznámil prítomným, že po 

predchádzajúcom súhlase menuje za svojho zástupcu p. Ing. Jaroslava Martiša. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo vymenovanie zástupcu na vedomie. 

 

K bodu 6.: 

Určenie platu starostu obce – zástupca starostu p. Ing. Jaroslav Martiš predložil návrh na 

výšku platu starostu obce, ktorý vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a zákona o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Písomný návrh priložený 

k zápisnici. Ing. J. Martiš navrhol schváliť starostovi obce základný plat podľa predloženého 

návrhu. 

Nikto  z poslancov nemal iný návrh. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie v súlade so 

zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, že plat starostu obce bude v zákonom 

určenej výške bez príplatkov čo tvorí 2099,00 eur. 

 

K bodu 7: 

V diskusii sa prihlásil bývalý starosta obce  p. Ing. Ján Križan, ktorý oboznámil prítomných 

s úspechmi obce, ktoré sa za uplynulé volebné obdobie podarilo dosiahnuť. Zdôraznil potrebu 



spolupráce poslancov a starostu obce. Poďakoval všetkým za doterajšiu spoluprácu a poprial 

novému vedeniu veľa úspechov. 

Do diskusie sa prihlásil p. Ing. Jaroslav Martiš, poďakoval odchádzajúcemu starostovi, 

poslancom, konštatoval, že východiskové pozície obce sú dobré, je potrebné sa spolu 

dohodnúť, čo bude prvoradé. Poďakoval tiež pracovníkom prevádzky, ktorí vykonávajú veľa 

práce pri organizovaní obecných podujatí.  Poprial novému starostovi obce a poslancom 

úspechy a dobrú spoluprácu. 

Ďalej sa nikto neprihlásil, starosta obce tento bod programu ukončil. 

 

K bodu 8.: 

Návrh na uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo  dňa 

6.12.2018:  

Uznesenie č.1/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

A. berie na vedomie  

1.Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2.Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

B. konštatuje, že 

novozvolený starosta obce p. Daniel Hladký zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva a to menovite: 

Ing. Bartošová Lenka, PhD. 

Benko Ernest      

Benko Peter       

Hajdúšek Ľuboš      

Ing. Hlava Jaroslav     

Ing. Jambor Marek     

Kabelíková Anna      

Ing. Macejka Ján      

Ing. Martiš Jaroslav 

 

Uznesenie č.2/1018 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove  

poveruje  poslanca p. Ernesta Benka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č.3/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

A. zriaďuje 

komisie , a to:  

- komisiu finančnú, správy majetku a podnikania 

- sociálnu komisiu 

- komisiu pre kultúru, šport a cestovný ruch 

- komisiu životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb  

- stavebnú komisiu 

 

B. volí 

predsedov jednotlivých komisií: 

- predsedu finančnej komisie, správy majetku a podnikania p. Ernesta Benka 

- predsedníčku sociálnej komisie p. Ing. Lenku Bartošovú, PhD. 

- predsedníčku komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch p. Annu Kabelíkovú 



- predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb  

- p. Ing. Mareka Jambora 

- predsedu stavebnej komisie p. Ing. Jaroslava Martiša 

 

 

Uznesenie č. 4/2018 – Obecné zastupiteľstvo  v Beckove 

berie na vedomie 

v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, že plat starostu obce bude 

v zákonom určenej výške bez príplatkov čo tvorí 2099,00 eur. 

 

Uznesenie č.5/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove  

schvaľuje  

sobášiacich na volebné obdobie 2018 – 2022 p. Daniela Hladkého, a p. Annu Kabelíkovú.  

 

Uznesenie č.6/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

berie na vedomie  

vymenovanie za zástupcu starostu p. Ing. Jaroslava Martiša. 

 

Uznesenie č.7/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

ukladá 

Predsedom komisií a ďalším poslancom  pripraviť návrhy na zloženie jednotlivých komisií. 

T: do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 8/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

doporučuje 

posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce a pripraviť časový harmonogram 

riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce dal za návrh uznesenia hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo dňa 6.12.2018 bez 

pripomienok. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 10.12.2018 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Jaroslav Martiš 

 

         Daniel Hladký 

         starosta obce 

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

Ing. Marek Jambor    

 


