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Z á p i s n i c a 

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.5.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Martiš – osp. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Vymenovanie zvoleného riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove do funkcie 

5. Informácia o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove 

6. Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci 

7. Výročné správy organizácií, ktorým obec prideľuje dotácie z rozpočtu obce 

8. Správa člena Združenia Hradu Beckov – informácia z výročnej správy 

9. Zmena rozpočtu obce č.2 na rok 2019. 

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2019 

11. Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2019 

12. Návrhy na Cenu obce 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. 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. A. Kabelíkovú a Ing. J.  Macejku,  za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ľ. Hajdúška a P. Benka. Za zapisovateľku určil p. A. 

Benkovú. Starosta obce ďalej predložil program zasadnutia podľa pozvánky. 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 22.3.2019 – vzhľadom na 

neprítomnosť zástupcu starostu obce Ing. J. Martiša, predniesla prijaté uznesenia z minulého 

zasadnutia zapisovateľka p. A. Benková. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo 

zasadnutia konaného dňa 22.3.2019 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Vymenovanie zvoleného riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove do funkcie – starosta 

obce oficiálne vymenoval zvoleného Mgr. Jozefa Pekaroviča do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 

J.M. Hurbana v Beckove, odovzdal mu menovací dekrét. Ing. J. Macejka informoval 

poslancov o voľbe riaditeľa školy na zasadnutí Rady školy dňa 25.4.2019. Obecné 

zastupiteľstva vzalo na vedomie vymenovanie zvoleného riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

v Beckove Mgr. Jozefa Pekaroviča do funkcie. 
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K bodu 5.: 

Informácia o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove – riaditeľ ZŠ s MŠ 

Mgr. J. Pekarovič informoval obecné zastupiteľstvo o zápise detí do 1.ročníka základnej 

školy, zápis sa konal 2.4.2019  - zapísaných 20 detí, počet ešte nie je istý, deti môžu prestúpiť 

na inú školu. 2.5.2019 sa konal zápis do materskej školy, zapísalo sa 13 detí, spolu bude v MŠ 

58 detí, musia mať rezervu.  V základnej a materskej škole je spolu 140 detí, tento rok 

odchádza 22 deviatakov. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa 

základnej školy Mgr. Jozefa Pekaroviča o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

v Beckove bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci – predložila Ing. Jurčacková, 

písomne, priložené k zápisnici. K predloženému projektu na kamerový systém v obci je 

potrebné prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo súhlasí so spoluúčasťou. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť obce na projekte „ Kamerový systém v obci Beckov“ 

minimálne  vo výške 5% z celkových nákladov na projekt, pričom maximálna výška  

spoluúčasti predstavuje čiastku  1 038,00 €. Ďalej informovala Ing. Jurčacková, že obec má 

možnosť získať dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a bolo by preto dobré, aby tento 

zámer obecné zastupiteľstvo schválilo ešte pred zadaním vypracovania projektovej 

dokumentácie. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom obnoviť hasičskú zbrojnicu 

a uchádzať sa o dotáciu z MV SR v rámci výzvy – Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel 

hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Starosta obce predložil  poslancom návrh na zváženie 

na kúpu viacúčelového stroja na opravu cestných výtlkov. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie informáciu o podaných projektoch a realizácii projektov v obci bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Výročné správy organizácií, ktorým obec prideľuje dotácie z rozpočtu obce – na 

zastupiteľstve prítomní predsedovia organizácií v obci, ktorým obec prideľuje finančné 

prostriedky z rozpočtu obce predložili výročné správy. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Výročné správy organizácií, ktorým obec prideľuje dotácie z rozpočtu obce: 

- Výročnú správu Dobrovoľného hasičského zboru v Beckove, predloženú veliteľom OHZ p. 

Marekom Šutovským, 

- Výročnú správu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove, 

predloženú predsedníčkou ZO p. Evou Budikovou, 

- Výročnú správu Obecného športového klubu Slovan Beckov, predloženú prezidentom klubu 

p. Davidom Kačerekom, 

- Výročnú správu základnej organizácie ochrancov prírody a krajiny, predloženú Ing. 

Viliamom Maslom, 

- Informáciu o činnosti Poľovníckeho združenia Hurban Beckov predložil  tajomník 

organizácie Ing. M. Jambor. 

 

K bodu 8.: 

Správa člena Záujmového združenia Hradu Beckov – informácia z výročnej správy – starosta 

obce informoval, že poslancom správu preposlal e- mailom, písomne, priložená k zápisnici. 

Zisk sa musí použiť na činnosť – programy na hrade, menšie práce a pod., keby sa 

investovalo do väčších investícií, podiely sa delia. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu z výročnej správy Záujmového združenia PO Hrad Beckov bez pripomienok. 
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Zmenilo sa poradie prerokovávaných bodov programu z dôvodu postupnosti : 

 

K bodu 10.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2019 – predložila 

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

k stanovisku pripomienky. Odporučila obecnému zastupiteľstvu zobrať čerpanie rozpočtu na 

vedomie. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k čerpaniu rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2019. 

 

K bodu  11. : 

Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2019 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Správu o hospodárení obce za 1.štvrťrok vypracoval Ing. Ľ. Čikel, priložená 

k zápisnici. Poslanci sa s predloženými materiálmi oboznámili pred zasadnutím, boli im 

zaslané e-mailom. Predseda finančnej komisie p. E. Benko informoval zastupiteľstvo, že 

komisia čerpanie rozpočtu prerokovala, vyzdvihla pozitívny nárast výberu daní a poplatkov, 

odporučila zastupiteľstvu vziať čerpanie rozpočtu na vedomie. Poslanci nemali 

k predloženým materiálom pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  čerpanie 

rozpočtu  obce za 1.štvrťrok 2019 bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Zmena rozpočtu obce č.2 na rok 2019 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Svoje stanovisko k zmene rozpočtu obce predložila hlavná kontrolórka obce p. Z. 

Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Všetky materiály predkladané k tomuto bodu 

obdržali poslanci vopred e-mailom. Vo svojom stanovisku uvádza, že obec nie je povinná 

zmenu rozpočtu zverejňovať. Úprava sa týka navýšenia rozpočtu v príjmovej časti výnos dane 

z príjmov a vo výdavkovej časti sa pridala zložka spevnená plocha pri parku – odvodnenie 

a navýšenie transferov, ktorých prijímateľom je obec. Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný. 

Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu schváliť.  Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k zmene rozpočtu obce 

na rok 2019 č.2. 

 Rovnako finančná komisia odporučila zmenu schváliť. Starosta obce vysvetlil potrebu 

úpravy rozpočtu z dôvodu, že na doriešenie situácie s parkovaním v centre obce bude obec 

potrebovať upraviť plochy pri parku, odkanalizovaním a spevnením plôch. Cenový rozptyl je 

daný technickým riešením. Poslanci nemali k úprave rozpočtu pripomienky. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce Beckov na rok 2019 č.2 bez pripomienok. 

 

K bodu 12.: 

Návrhy na Cenu obce – starosta obce odporučil poslancom predkladať návrhy na Ceny obce 

najneskôr do 28.6.2019. Návrhy je potrebné predkladať písomne s odôvodnením, v zmysle 

štatútu obce. Obecné zastupiteľstvo uložilo predkladať návrhy na Cenu obce písomne 

s odôvodnením, v zmysle štatútu obce do termínu zasadnutia ďalšieho obecného 

zastupiteľstva do 28.6.2019. 

 

K bodu 13.: - rôzne – 

Žiadosť Ing. Štefana Seiferta, bytom Nová Dubnica o zámenu pozemkov – starosta obce 

objasnil, že žiadateľ chce zameniť pozemok o výmere 38 177 m² na Zelenej vode s vodnou 

plochou za pozemky medzi  Váhom a kanálom časť Prúdiky o výmere o 6 402 m² viac, všetky 
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pozemky sú vedené ako ostatná plocha a nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce. E. 

Benko navrhol, aby sa poslanci pozreli na uvedené pozemky priamo na mieste, aby sa vedeli 

rozhodnúť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Ing. Štefana Seiferta, bytom 

Nová Dubnica, SNP č.73/4 ohľadne zámeny pozemkov par. č. 1908/6 a 1908/8 za pozemok 

parc.č.1757/2 vo vlastníctve obce. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii zorganizovať obhliadku dotknutých území za 

účasti poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Žiadosť Moniky Čiklovej, bytom Beckov o umožnenie civilného sobášu na dolnom nádvorí 

hradu Beckov – poslanci súhlasili za podmienky, že 31.8.2019 nebude prerušená prevádzka 

hradu a za podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy so Záujmovým združením PO Hrad 

Beckov ako prevádzkovateľa a dodržania finančných požiadaviek obce. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Moniky Čikelovej, bytom Beckov č. 461 

o umožnenie civilného obradu uzavretia manželstva na dolnom nádvorí Hradu Beckov dňa 

31.8.2019. 

Obecné zastupiteľstvo povolilo umožniť civilný obrad uzavretia manželstva na dolnom 

nádvorí Hradu Beckov dňa 31.8.2019, na základe žiadosti Moniky Čikelovej, bytom Beckov 

č.461, za podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy so Záujmovým združením PO Hrad 

Beckov ako prevádzkovateľa a dodržania finančných požiadaviek obce. 

 

Žiadosť K. Pavloviča, bytom Beckov, J. Marianka, bytom Nová Bošáca a P. Žovinca, bytom 

Beckov o prenájom priestorov klubu pri parku pre športové vyžitie – hádzanie šípok na cieľ. 

Poslanci nemali pripomienky k prenájmu priestorov klubu pri parku.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o prenájom priestorov klubu pri parku, 

Beckov č.8, za účelom prevádzkovania športovej činnosti – hádzanie šípok na terč. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom priestorov časti klubu pri parku, Beckov č.8 za 

účelom prevádzkovania športovej činnosti – hádzanie šípok na terč. Obecné zastupiteľstvo 

uložilo obecnému úradu vypracovať návrh podmienok prenájmu klubu pri parku. 

 

Starosta obce informoval o odpovedi spracovateľa ÚPN-O na požiadavku obecného 

zastupiteľstva o stanovisko k preklasifikovaniu územia – výrobná zóna za obecným úradom 

na obytnú zónu. Keďže poslancom nie je z odpovede jasné stanovisko spracovateľa územného 

plánu, žiadajú o osobné stretnutie. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyjadrenie 

spracovateľa ÚPN-O Beckov k využitiu výrobnej zóny  V3 za obecným úradom a využitím 

lokality Záhumnie, uložilo obecnému úradu zorganizovať pracovné stretnutie poslancov so 

spracovateľom ÚPN-O. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že multikára na obecnej prevádzke „dosluhuje“, bude 

potrebné zamyslieť sa nad kúpou nového multifunkčného komunálneho vozidla. Predložil 

poslancom ponuky. Je potrebné premyslieť na aký účel by vozidlo slúžilo a podľa toho 

navrhnúť riešenie. 

 

Predseda finančnej komisie podal informáciu z rokovania finančnej komisie k návrhu 

vylepšenia správy daňových a nedaňových nedoplatkov. 

 

K bodu 14.: 

Diskusia prebiehala zároveň s prerokovávanými bodmi programu.  

 

K bodu 15.: 
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Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

17.5.2019 : 

uz.č.47/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.48/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vymenovanie zvoleného riaditeľa ZŠ 

s MŠ J.M. Hurbana v Beckove Mgr. Jozefa Pekaroviča do funkcie. 

uz.č.49/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa základnej školy 

Mgr. Jozefa Pekaroviča o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove bez 

pripomienok. 

uz.č.50/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Výročné správy organizácií, ktorým 

obec prideľuje dotácie z rozpočtu obce: 

- Výročnú správu Dobrovoľného hasičského zboru v Beckove, predloženú veliteľom OHZ p. 

Marekom Šutovským, 

- Výročnú správu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove, 

predloženú predsedníčkou ZO p. Evou Budikovou, 

- Výročnú správu Obecného športového klubu Slovan Beckov, predloženú p. Davidom 

Kačerekom, 

- Výročnú správu základnej organizácie ochrancov prírody a krajiny, predloženú Ing. 

Viliamom Maslom. 

- Informáciu o činnosti Poľovníckeho združenia Hurban Beckov predložil  tajomník 

organizácie Ing. M. Jambor. 

 

uz.č.51/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu z výročnej správy 

Záujmového združenia PO Hrad Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.52/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k čerpaniu rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2019. 

 

uz..č.53/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  čerpanie rozpočtu  obce za 

1.štvrťrok 2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.54/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k zmene rozpočtu obce na rok 2019 č.2. 

 

uz.č.55/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce Beckov na rok 2019 č.2 

bez pripomienok. 

 

uz.č.56/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o podaných projektoch 

a realizácii projektov v obci bez pripomienok. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s financovaním spoluúčasti obce na projekt „Kamerový 

systém v obci Beckov“ minimálne  vo výške 5% z celkových nákladov na projekt, 

pričom maximálna výška  spoluúčasti predstavuje čiastku  1 038,00 €. 

c) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom obnoviť hasičskú zbrojnicu a uchádzať sa 

o dotáciu z MV SR v rámci výzvy – Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel 

hasičských staníc a hasičských zbrojníc. 
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uz.č.57/2019 – Obecné zastupiteľstvo uložilo predkladať návrhy na Cenu obce písomne 

s odôvodnením, v zmysle štatútu obce do termínu zasadnutia ďalšieho obecného 

zastupiteľstva do 28.6.2019. 

 

uz.č.58/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Ing. Štefana Seiferta, 

bytom Nová Dubnica, SNP č.73/4 ohľadne zámeny pozemkov par. č. 1908/6 a 1908/8 za 

pozemok parc.č.1757/2 vo vlastníctve obce.  

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii zorganizovať obhliadku dotknutých území 

za účasti poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

uz.č.59/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Moniky Čikelovej, bytom 

Beckov č. 461, o umožnenie civilného obradu uzavretia manželstva na dolnom nádvorí Hradu 

Beckov dňa 31.8.2019. 

b) Obecné zastupiteľstvo povolilo umožniť civilný obrad uzavretia manželstva na dolnom 

nádvorí Hradu Beckov dňa 31.8.2019, na základe žiadosti Moniky Čikelovej, bytom Beckov 

č.461, za podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy so Záujmovým združením PO Hrad 

Beckov ako prevádzkovateľa a dodržania finančných požiadaviek obce. 

 

uz.č.60/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o prenájom priestorov 

klubu pri parku, Beckov č.8, za účelom prevádzkovania športovej činnosti – hádzanie šípok 

na terč. 

b) OZ súhlasí s prenájmom priestorov časti klubu pri parku, Beckov č. 8 za účelom 

prevádzkovania športovej činnosti – hádzanie šípok na terč. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vypracovať návrh podmienok prenájmu 

klubu pri parku. 

 

uz.č.61/2019 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyjadrenie spracovateľa ÚPN-O 

Beckov k využitiu výrobnej zóny  V3 za obecným úradom a využitím lokality 

Záhumnie, uložilo obecnému úradu zorganizovať pracovné stretnutie poslancov so 

spracovateľom ÚPN-O. 

 

uz.č.62/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu z rokovania finančnej 

komisie k návrhu vylepšenia správy daňových a nedaňových nedoplatkov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

  

V Beckove, 22.5.2019 

Zapísala A. Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

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

Ľuboš Hajdúšek 

         Daniel Hladký 

         starosta obce 

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

Peter Benko 


