Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.6.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Marek Jambor – osp.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci
5. VZN o výške príspevkov na úhradu nákladov v školskej jedálni, termín a spôsob tejto
úhrady
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok
2018
7. Záverečný účet obce za rok 2018
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpočtu obce č.3 na rok 2019
9. Evidenčný systém odpadov ELWIS
10. Návrhy na Cenu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie, záver
K bodu 1.:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal poslancov, prítomných 8
poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina
K bodu 2.:
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Lenku Bartošovú, PhD. a Petra Benka, za
overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jaroslava Hlavu a Ing. Jaroslava Martiša Za
zapisovateľku určil p. A. Benkovú. Starosta obce ďalej predložil program zasadnutia podľa
pozvánky. V bode 8. bude prerokovaná aj navrhovaná Zmena rozpočtu obce č.3. O návrhu
programu a návrhovej komisii dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa
zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva a návrhová komisie boli
schválené bez pripomienok.
K bodu 3.:
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 17.5.2019 – previedol zástupca
starostu obce Ing. J. Martiš. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia
konaného dňa 17.5.2019 na vedomie bez pripomienok.
K bodu 4.:
Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci – starosta obce informoval
o výmene detských ihrísk v parku a pri bytovkách. Ing. J. Martiš informoval poslancov
o rekonštrukcii šatní na futbalovom ihrisku – zateplenie, vymaľovanie, chýba dokončiť
prestrešenie. Je potrebné urobiť zozadu chodník pre rozhodcu. Malo by sa realizovať tiež
oplotenie – ochrana majetku. Starosta obce ďalej informoval o poruche kanalizácie – havárii
v materskej škôlke, vzadu za škôlkou sa prepadá kanalizačné potrubie. Bude nutná oprava. Za
zdravotným strediskom sa dobuduje parkovacia plocha, na ktorej by mali parkovať najmä
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doktorky, aby sa uvoľnili parkovacie miesta pred strediskom. Pracuje sa na projektovej
dokumentácii na chodníky a na parkovaciu plochu pri parku. Rovnako sa spracúva statické
posúdenie Domu rozlúčky. Ľ. Hajdúšek sa informoval, či sa pokračuje vo vodnom zdroji
Ostredky. Starosta obce odpovedal, že momentálne nastúpil nový manažment TVK, a.s.,
peniaze na výkup pozemkov pod vodný zdroj sú v rozpočte spoločnosti naplánované. Musí sa
stretnúť s novým vedením TVK. Cyklotrasa z Nového Mesta nad Váhom, primátor mesta má
záujem sa stretnúť. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o realizácii projektov v obci na
vedomie.
K bodu 5.:
Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
škôl a školských zariadení v obce Beckov – predložil starosta obce, písomne, priložené
k zápisnici. Návrh vypracovala základná škola, vyvesené na informačnej tabuli. Starosta obce
objasnil, že základná škola podala žiadosť o zmenu určenia finančného pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a keďže sa od poslednej úpravy
ceny potravín zvýšili, muselo sa pristúpiť aj k zmene výšky mesačného príspevku, čo sa
premietlo do návrhu nového nariadenia. E. Benko informoval, že finančná komisia návrh
prerokovala odporučila ho schváliť. Poslanci nemali k návrhu VZN žiadne pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Obecné
zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obce Beckov.
K bodu 6.:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018 –
hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko, písomne, priložené k zápisnici.
Stanovisko je vypracované v zmysle platných právnych predpisov, pre verejnosť bolo
zverejnené na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce. Hlavná kontrolórka
odporučila poslancom záverečný účet obce schváliť bez výhrad. Poslanci dostali stanovisko emailom. E. Benko žiada vypracovať informáciu pre poslancov – aká je štruktúra daňových
nedoplatkov. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu predložiť poslancom
požadovanú informáciu.
K bodu 7.:
Záverečný účet obce Beckov za rok 2018 – predložil starosta obce, písomne, priložený
k zápisnici. Záverečný účet bol 12.6.2019 vyvesený pre verejnosť na informačnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Poslanci nemali k predloženému materiálu pripomienky. E. Benko
informoval, že finančná komisia prerokovala záverečný účet obce a odporučila ho poslancom
schváliť. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku
hospodárenia Obce Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške 171 257,49 €.
K bodu 8.:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpočtu obce č.3 na rok 2019 - hlavná
kontrolórka predložila stanovisko k zmene rozpočtu č.3, písomne, priložené k zápisnici,
poslanci dostali stanovisko e-mailom. Hlavná kontrolórka konštatovala, že rozpočet po zmene
zostáva vyrovnaný a odporučila zmenu č.3 poslancom schváliť.
Zmena rozpočtu obce na rok 2019 č.3 – predseda finančnej komisie informoval poslancov, že
finančná komisia prerokovala návrh zmeny rozpočtu obce č.3 a po úpravách, ktoré navrhla
komisia a ktoré sú zahrnuté v návrhu odporúča komisia zmenu rozpočtu schváliť. Tiež
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navrhol, aby sa poslanci dohodli, aké projekty sa budú z rezervného fondu určite do konca
roka realizovať a tie, ktoré sa nestihnú, dať do rozpočtu na budúci rok, aby sa na nich mohlo
hneď od začiatku roka robiť. Ing. Martiš – všetko naplánované sa stihne realizovať, projekty
sa vypracovávajú. Na výber dodávateľov na podlimitné zákazky navrhuje p. E. Benko
schváliť viacčlennú komisiu. Poslanci navrhli komisiu v zložení: Ľuboš Hajdúšek, Peter
Benko, Ernest Benko, Ing. Jaroslav Martiš, Ing. Jaroslav Hlava, Ing. Ján Macejka. Starosta
obce dal hlasovať za zloženie komisie pre výber dodávateľa, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0
proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu pre výber dodávateľa
na podlimitné zákazky v navrhnutom zložení. Starosta obce vysvetlil kúpu úžitkového vozidla
na prevádzku. Multikára už dosluhuje a je potrebné kúpiť podobné vozidlo. Obecné
zastupiteľstvo uložilo komisii pre výber dodávateľa zabezpečiť výber dodávateľa a spôsob
financovania kúpy úžitkového vozidla. Ďalšie pripomienky k zmene rozpočtu obce na rok
2019 č.3 poslanci nemali. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0
sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce na rok 2019 č.3.
K bodu č.9.:
Evidenčný systém odpadov ELWIS – starosta obce informoval o stretnutí niektorých
poslancov, členov komisie životného prostredia a finančnej komisie so zástupcom firmy JRK
Slovensko s.r.o. Bratislava, ktorý predstavil evidenčný systém odpadov. Obec musí urobiť
všetko preto, aby sa zvýšil podiel vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, ktorý
ukladáme na skládku odpadov, pretože sa zvýšili poplatky za uloženie odpadov na skládkach
a obec musí dosiahnuť čo najvyššie % vyseparovanosti, aby sme za komunálny odpad
neplatili neúnosné financie. Napriek tomu sa bude musieť zvýšiť miestny poplatok na občana
za komunálny odpad, pretože by obec musela za odpady doplácať. Tento evidenčný systém
má občanov motivovať k čo najväčšiemu separovaniu odpadu, aby tvorili málo komunálneho
odpadu. Zároveň bude potrebná osveta. Ľ. Hajdúšek navrhol zber železného šrotu a papiera
po obci, aby ľudia nedávali šrot „firmám“, ktoré na jeho zber nemajú oprávnenie. Starosta
obce dal o ponuke firmy JRK hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo ponuku spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava na zakúpenie evidenčného systému odpadov ELWIS v zmysle cenovej ponuky zo
dňa 12.6.2019.
K bodu 10.:
Návrhy na Cenu obce – starosta obce informoval poslancov, že do termínu konania zasadnutia
obecného zastupiteľstva neboli na obecný úrad doručené žiadne písomné návrhy na cenu
obce. Navrhol preto poslancom udeliť Cenu obce Základnej organizácii Jednoty dôchodcov
Slovenska pri príležitosti 20. výročia založenia základnej organizácie. O predloženom návrhu
dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné
zastupiteľstvo schválilo udeliť Cenu obce ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pri príležitosti
20. výročia založenia základnej organizácie. Starosta obce ďalej informoval poslancov o tom,
komu plánuje udeliť Cenu starostu. Ing. J. Macejka odporučil starostovi udeliť Cenu starostu
p. A. Rehákovej pri príležitosti odchodu do dôchodku. Poslanci skonštatovali, že nie je
potrebné každoročne udeľovať veľa cien, pretože by sa oceňovanie mohlo dehonestovať.
K bodu 11,: - rôzne –
Návrh na zmenu hodnoty stravného lístka pre zamestnancov obce a starostu obce – písomne,
priložené k zápisnici – starosta obce objasnil, že od 1.7.2019 sa v zmysle opatrenia MPSVaR
SR o sumách stravného zvyšuje referenčná hodnota jedálneho kupónu na 5,10 €. Na finančnej
komisii bol tento návrh prerokovaný a komisia nakoniec odporučila hodnotu stravného lístka
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4,20 €. Pri priaznivých okolnostiach by to nemalo mať veľký dopad na rozpočet obce.
Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo hodnotu stravného lístka pre zamestnancov OcÚ a starostu
obce od 1.7.2019 na sumu 4,20 €.
Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2019 – hlavná kontrolórka
obce predložila poslancom plán kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený na stránke Obec
Beckov. Písomne, priložený k zápisnici. P. Zdenka Krasňanská konštatovala, že je možné
kedykoľvek plán kontrol doplniť, ak je to potrebné. Poslanci nemali k predloženému návrhu
žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa
zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 2.polrok 2019.
K bodu 12.:
V diskusii p. E. Benko upozornil na nezabezpečený poklop na prečerpávacej šachte na ČOV.
Vo Vadičove pri novostavbe Bartošových je prepadnutá cesta, je potrebné opraviť –
zabetónovať.
K bodu 13:
Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa
28.6.2019 :
uz.č.63/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 17.5.2019 bez pripomienok.
uz.č.64/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o realizácii projektov
v obci bez pripomienok.
uz.č.65/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obce Beckov.
uz.č.66/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018.
uz.č.67/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Beckov za rok 2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
uz.č.68/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia Obce Beckov
na tvorbu rezervného fondu vo výške 171 257,49 €.
uz.č.69/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Zmene rozpočtu obce na rok 2019 č.3.
uz.č.70/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce na rok 2019 č.3 bez
pripomienok.
uz.č.71/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo ponuku spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava na zakúpenie evidenčného systému odpadov ELWIS v zmysle cenovej ponuky zo
dňa 12.6.2019.
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uz.č.72/2019 - Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce pre Základnú
organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove pri príležitosti 20.výročia založenia
základnej organizácie.
uz.č.73/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo hodnotu stravovacieho lístka pre
zamestnancov OcÚ a starostu obce od 1.7.2019 na sumu 4,20 €.
uz.č.74/2019 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu predložiť informáciu o riešení
pohľadávok na daňových príjmoch, vypracovať informáciu pre poslancov – aká je štruktúra
daňových nedoplatkov s termínom do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v septembri 2019.
uz.č.75/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu pre výber dodávateľa na podlimitné
zákazky v zložení: Ľuboš Hajdúšek, Peter Benko, Ernest Benko, Ing. Jaroslav Martiš, Ing.
Jaroslav Hlava, Ing. Ján Macejka.
uz.č.76/2019 – Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii pre výber dodávateľa zabezpečiť výber
dodávateľa a spôsob financovania kúpy úžitkového vozidla.
uz.č.77/2019/a - Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 2.polrok 2019.
b) Obecné zastupiteľstvo oprávňuje 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.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po
vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.
V Beckove, 3.7.2019
Zapísala A. Benková
Overovatelia zápisnice:

..........................................
Ing. Jaroslav Hlava
Daniel Hladký
starosta obce
..........................................
Ing. Jaroslav Martiš
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