
3. z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo 25.2.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Správa o činnosti OHZ za rok 2010
5. Plán činnosti OHZ na r.2011
6. Plán činnosti komisií pri OZ pre rok 2011 
7. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce v r.2010
8. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce v r. 2011 
9. Rozpočet obce Beckov pre r.2011
10. VZN – zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beckov
11. Stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce pre r.2011
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1.:
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta  obce,  privítal  prítomných  poslancov 
a poslankyne ( 8 prítomných ). Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina, zasadnutie 
je teda uznášaniaschopné.

K bodu 2.:
Starosta  obce  predložil  návrh  na  zloženie  pracovných  komisií.  Do  mandátovej  komisie 
navrhol: M. Poláka, Mgr. M. Striežencovú. Do volebnej komisie: E. Benka, Ing. M. Jambora.
Do návrhovej  komisie:  A.Kabelíková,  Mgr.  R.Muráriková,  Ing.  J.Martiš.  Za overovateľov 
zápisnice navrhol E.Benka a Mgr. R. Murárikovú.  Zapisovateľka A. Benková. Dal hlasovať 
o zložení  komisií  a overovateľoch  zápisnice.  Všetci  8  poslanci  boli  za.  Starosta  obce  dal 
hlasovať o programe zasadnutia  podľa pozvánky.  P.  E.  Benko navrhol  zmeniť  poradie  po 
bode 9. Rozpočet obce zaradiť bod 11. Stanovisko hl.  kontrolóra k rozpočtu obce pre rok 
2011. Poslanci so zmenou súhlasili a program so zmenou schválili.

K bodu 3.:
Kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré sa konalo 28.1.2011, previedol p. J. Zbudila. Obecné 
zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4.:
Správa  o činnosti  OHZ  za  rok  2010  –  písomne,  priložené  k zápisnici,  poslanci  materiál 
obdržali  spolu s pozvánkou. Na zasadnutí  zastupiteľstva bol prítomný p. Pavol Strieženec, 
veliteľ OHZ v Beckove, ktorý odpovedal na otázky poslancov. A.Kabelíková sa pýtala, prečo 
neuspeli  v okresnej  súťaži.  P.  Strieženec  vysvetlil,  že  boli  diskvalifikovaní   z dôvodu 
odpadnutia  „koša„  po  útoku,  na  čo  sa  odvolali,  ale  nebolo  im  vyhovené.  Starosta  obce 
pripomenul veliteľovi, že je potrebné vyúčtovať pohonné hmoty. Obecné zastupiteľstvo vzalo 
Správu o činnosti OHZ v Beckove na vedomie bez pripomienok

K bodu 5.:
Plán činnosti OHZ na r.2011 – písomne, priložené k zápisnici, poslanci plán činnosti obdržali 
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s pozvánkou na zasadnutie. K predloženému materiálu nemali žiadne otázky ani pripomienky. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Plán činnosti OHZ obce Beckov na vedomie bez 
pripomienok.

K bodu 6.:
Plán činnosti komisií  pri OZ pre rok 2011 – s pozvánkou obdržali poslanci plány činnosti 
kultúrnej  komisie  a verejného  poriadku,  priložené  k zápisnici.  Na  zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva  predložil  návrh  plánu  činnosti  KOŽP  p.  M.Polák,  ktorý  vypracoval  ako 
predseda komisie   a bude prerokovaný v komisii  v najbližšom období,  v prílohe zápisnice. 
E.Benko pripomenul,  že  komisia  má v náplni  aj  kontrolu náhradnej  výsadby po výruboch 
stromov. Starosta obce pripomenul, že p. Polák mal otázku riešenia pitnej vody vo svojom 
volebnom programe a nie  je  preto  úlohou komisie  riešiť  jeho volebný program.  Rovnako 
brigády na čistení  katastra  od odpadu nemajú  byť  v náplni  komisie,  sú za to  zodpovední 
vlastníci pozemkov i keď je chvályhodné, že sa p. Polák chce  s komisiou zaoberať čistotou 
našich katastrálnych území. Je preto potrebné prerokovať plán činnosti  na zasadnutí komisie 
a doplniť  ho  o podstatnú  náplň  komisie  životného  prostredia.  Následne  predseda  komisie 
predloží plán činnosti KOŽP na zasadnutí zastupiteľstva v apríli.

Plán činnosti finančnej komisie predložil ústne p. E.Benko, predseda komisie – informoval, že 
zasadnutie  komisie  a uskutočnilo  22.2.2011  a plán  činnosti  komisia  schválila.  Dodatočne 
priložené k zápisnici.

Plán  činnosti  sociálnej  komisie  predsedníčka  A.Kabelíková  predloží  na  zasadnutí  v apríli, 
plán je vypracovaný, zasadnutie komisie  mali vo februári.
Komisia  verejného  poriadku  by  sa  mala  zamerať  na  kontrolu  verejných  priestranstiev 
s následným riešením obcou.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plány činností komisií pri obecnom zastupiteľstve 
s pripomienkami uvedenými v zápisnici.

K bodu 7.:
Správa o kontrolnej činnosti  hl.  kontrolóra obce v r.2010 – písomne, priložené k zápisnici, 
predložila  hl.  kontrolórka  obce  p.  Mgr.  I.  Hudecová.  Správu  obdržali  poslanci  spolu 
s pozvánkou  na  zasadnutie.  K predloženému  materiálu  nemali  otázky  ani  pripomienky. 
Obecné  zastupiteľstvo  vzalo  Správu o kontrolnej  činnosti  hl.  kontrolóra  obce  v r.2010 na 
vedomie bez pripomienok.

K bodu 8.:
Plán  kontrolnej  činnosti  hl.  kontrolóra  obce  v r.  2011   -  písomne,  priložené  k zápisnici, 
predložila  hl.  kontrolórka.  Materiál  obdržali  poslanci  spolu  s pozvánkou  na  zasadnutie. 
E.Benko  navrhol  plán  doplniť  o kontrolu  financovania  eurofondov  na  prebiehajúcich 
projektoch. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra 
obce v r. 2011  s doplnením o pripomienku.

K bodu 9.:
Rozpočet  obce  Beckov  pre  r.2011  –  písomne,  priložený  k zápisnici,  predložený  materiál 
obsahuje  dôvodovú  správu.  Návrh  rozpočtu  obce  na  rok  2011  obdržali  poslanci  spolu 
s pozvánkou. Návrh bol vyvesený na obecnej tabuli 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva. 
Starosta  obce  informoval,  že  do  príjmov  je  potrebné  doplniť  prenesené  kompetencie  – 
základná  škola  +  20 502,0  eur.  Rozpočet  bol  vypracovaný  už  minulý  rok,  bolo  ho  však 
potrebné prepracovať. Kaplnka na hrade – pamiatkári majú inú predstavu rekonštrukcie, na 
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ktorú ale nemáme peniaze. Ing. J.Martiš sa informoval, či je pripravený harmonogram, je to 
veľa  peňazí.  Musí  sa  urobiť  súťaž,  pamiatkári  musia  rozhodnúť.  Termín  je  predĺžený  do 
31.10.2011. V príjmoch obce je aj dotácia z nadácie PONTIS na štiepkovač.
Vo výdavkovej časti – strata za odpady, bude potrebné v budúcnosti upraviť cenu za vývoz 
odpadu. Rovnako je potrebné venovať pozornosť aj káblovej televízii. Zateplenie materskej 
školy – nie je riešené v rozpočte, priestory klubu pri parku – bola by potrebná rekonštrukcia, 
cintorín  vyžaduje  veľa  financií  na  údržbu  +  dom  rozlúčky.  Prevádzka  je  v  súčasnosti 
prínosom,  vďaka  vývozu  fekálií.  Základná  škola  –  potrebné  dokončiť  jedáleň,  nemáme 
financie. Mgr. M. Striežencová – dochádzanie detí do MŠ do jedálne je nebezpečné vzhľadom 
na prechádzanie kamiónov cez obec. 
Ďalej je potrebné vytypovať komunikácie – lokality, kde je potrebné opraviť výtlky. Starosta 
obce spolu s Ing. J. Martišom a vedúcim prevádzky urobia kontrolu komunikácií.
Predseda finančnej komisie prerokoval návrh rozpočtu, zistili, že disproporcia medzi príjmom 
a výdajom v odpadoch je takmer 10.000,0 eur, rovnako na káblovú televíziu by obec nemala 
z rozpočtu  prispievať.  Finančná  komisia  ďalej  odporučila  zrušiť  havarijné  poistenie 
služobného  vozidla  vzhľadom  na  jeho  vek.  Ďalej  finančná  komisia  odporučila  doplniť 
projekty  k žiadostiam  o dotáciu  z rozpočtu  obce,  tých  žiadateľov,  ktorí  tak  neurobili. 
Hudobný kurz odporúčajú presunúť do základnej školy ako jeden z krúžkov. Pani riaditeľka 
školy  sa  nemohla  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  zúčastniť  vzhľadom  na 
práceneschopnosť, bude prizvaná na aprílové zasadnutie. 
Finančná komisia ďalej odporúča financovanie prevádzky odčleniť od obce, aby bol prehľad 
o jej činnosti. Technika na prevádzke je na dožitie, nemôžu konkurovať súkromným firmám. 
Úver  z roku  2005  –  finančná  komisia  odporúča  preveriť  iné  finančné  inštitúcie  –  zvážiť 
možnosť refinancovania úveru. 
Ing. J. Martiš – už pred viacerými rokmi sa riešila prevádzka. Buď sa bude riešiť komerčná 
činnosť alebo bude prevádzka slúžiť na to, čo doteraz vykonávala – teda slúži potrebám obce. 
Skúsme časť prevádzky prenajať, komerčnú činnosť nemôže tých pár ľudí vykonávať. Ing. M. 
Jurčacková – v sezóne, keď sa kosí, je prevádzka plne vyťažená.
Ing. J.Martiš – v rozpočte by sa mali vyčleniť financie na rekonštrukciu toaliet na obecnom 
úrade, je potrebná nejaká úroveň.
Požiadavka na softvér  cintorín – je potrebná riadna súťaž, aby sa znížila cena.
J. Zbudila – dáva sa na káblovú televíziu viac ako dostávame od užívateľov? Starosta obce – 
aj pracovníčka, ktorá má káblovú televíziu v náplni, má čiastočne hradený plat.
Ing. J. Martiš – občania by mali vedieť, že dotujeme odpad a preto buď budú separovať alebo 
bude  vyšší  poplatok  za  vývoz  odpadu.  Mgr.  M.  Striežencová  –  prečo  sa  zrušili  žetóny? 
Zaniklo Združenie Javorina-Bezovec, vyvážajú nám Technické služby mesta a tie nesúhlasili 
so žetónovým systémom, boli by náklady ešte vyššie.
M.Polák sa informoval, či suma vyčlenená na futbalový oddiel bude dostatočná. J. Zbudila – 
musia  sa  sponzorsky  získať  peniaze.  Aj  na  inú  činnosť  –  kultúru  je  potrebné  zháňať 
sponzorov.
E.Benko – bolo by potrebné stanoviť si priority, či budeme podporovať šport či dôchodcov? 
Aké percento sa bude dávať na aké priority ?  
P. M. Polák navrhol poskytnúť príspevok pre kulturistický oddiel o 50 % viac. Starosta obce 
vysvetlil, že v obci sa vytvorili dve skupiny kulturistov, jedna z nich sa pričlenila k Obecnému 
športovému klubu a obec nebude financovať súkromný podnik. Kulturistický oddiel,  ktorý 
využíva miestnosť na obecnom úrade má tieto priestory, vykurovanie, elektriku, vodu zdarma. 
E.Benko - je schválené VZN o dotáciách,  podľa ktorého sa má o dotáciu formou projektu 
žiadať.
Mgr.  M.  Striežencová  upozornila  na  možnosť  využiť  vzdelávacie  poukazy žiakov  ZŠ na 
futbalový oddiel.
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Financovanie základnej školy – financie, ktoré škola dostala navyše sa nepoužijú na mzdy, ale 
na prevádzku školy.
Starosta  ukončil  diskusiu  k návrhu  rozpočtu   obce  na  rok  2011  a dal  o ňom  hlasovať. 
Prítomných  9  poslancov.  Všetci  poslanci  hlasovali  za.   Obecné  zastupiteľstvo  schválilo 
rozpočet obce Beckov na rok 2011 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.

K bodu 11.:
Stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce pre r.2011 – písomne, priložené k zápisnici, 
poslanci stanovisko obdržali spolu s pozvánkou a teda aj návrhom rozpočtu obce na r.2011, 
hl. kontrolórka obce odporučila rozpočet schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 
Stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce pre r.2011.

K bodu 10.:
VZN – zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beckov – písomne, priložené 
k zápisnici, spolu s dôvodovou správou, predložil starosta obce. Finančná komisie prejednala 
návrh  VZN  a odporučila  nasledovné  úpravy:  v časti  IV,  §  7  doplniť  bod  2.  –  „Pred 
zostavením  návrhu  rozpočtu  obce  OZ  stanoví  záväzné  zámery  a ciele  pre  rozpočtované 
obdobie“, v § 8, bod 2. – „Pri schvaľovaní rozpočtu obce musia všetky dodatočne uplatnené 
poslanecké  návrhy  obsahovať  informáciu  o zdroji  na  krytie  výdavkov.  Každý  z týchto 
návrhov poslanca, prípadne poslancov musí mať súvis so zámermi a cieľmi obce.“, v § 18, 
bod 1 – starosta obce je oprávnený doplniť „bez súhlasu obecného zastupiteľstva“... v bode 2 
– rozpočtové opatrenia do výšky 2000 eur.
Iné  poslanecké  návrhy  neboli  predložené.  Starosta  obce  dal  o návrhu  VZN  s úpravami 
hlasovať. Prítomných 7 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN – zásady 
hospodárenia  s finančnými  prostriedkami  obce  Beckov  s pripomienkami  uvedenými 
v zápisnici.

K bodu 12.: - rôzne- 
Žiadosť  firmy  F-plus  s.r.o.,  Beckov  č.5  o prenájom skladu  na  OcÚ  –  finančná  komisia 
žiadosť  prejednala,  využiteľných  30  m²,  odporúča   priestory  prenajať  a urobiť  dodatok 
k zmluve za cenu ako je uvedená v predchádzajúcej zmluve. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
prenájom skladu v budove obecného úradu firme F-plus s.r.o., Beckov č.5 za cenu uvedenú 
v pôvodnej zmluve za prenájom.

Žiadosť  p.  Márie  Tekulovej,  bytom  Beckov  č.117  o odkúpenie  pozemku  parc.č.  5167/2 
o výmere  310  m² –  obecné  zastupiteľstvo  žiadosť  vzalo  na  vedomie.  Finančná  komisia 
žiadosť  prejednala  na  svojom  zasadnutí  a odporučila  upovedomiť  vlastníkov  susedných 
nehnuteľností,  ktorých  pozemky  susedia  s predmetným  pozemkom,  že  p.  Tekulová   má 
záujem o odkúpenie tohto pozemku. Po preskúmaní záujmu finančná komisia opäť žiadosť p. 
Tekulovej prejedná a pripraví stanovisko pre obecné zastupiteľstvo.

Žiadosť Ing. Milana Jurzu, bytom Beckov č.98 o zmenu územného plánu obce v časti „Za 
ihriskom“ – starosta obce predložil poslancom stanovisko spracovateľa ÚPN obce Beckov p. 
Ing.  arch.  B.  Perneckého,  písomne,  priložené  k zápisnici.  Poslanci  žiadosť  prerokovali, 
súhlasia so zmenou za podmienky,  že žiadateľ vyfinancuje všetky náklady na spracovanie 
zmeny ÚPN  a vybudovanie infraštruktúry. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zmenou ÚPN 
obce Beckov v lokalite B2 Pri ihrisku za podmienky, že všetky náklady na zmenu územného 
plánu a realizáciu investičného zámeru bude znášať žiadateľ Ing. Milan Jurza, bytom Beckov 
č.98.
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Žiadosť firmy JUNIOR GAME spol. s.r.o., Bebravská 22, Bratislava o vydanie súhlasného 
stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového terminálu v Bare Kolkáreň, Beckov 
č.5  -   finančná  komisia  odporučila  žiadosť  schváliť,  prevádzkovateľ  stávkových  hier  je 
povinný  odvádzať  odvod  0,5%  z hernej  istiny  do  rozpočtu  obce.  Obecné  zastupiteľstvo 
súhlasilo  s vydaním  súhlasného  stanoviska  k umiestneniu  a prevádzkovaniu  stávkového 
terminálu v Bare Kolkáreň, Beckov č.5.

K bodu 13.:
V diskusii  sa  starosta  obce  vrátil  k problematike  výtlkov  na  obecných  komunikáciách. 
Starosta obce spolu s Ing. J. Martišom, J.Zbudilom  a vedúcim prevádzky urobia kontrolu 
komunikácií a vytypujú tie, ktoré bude potrebné opraviť.

P.  J.  Zbudila  informoval  poslancov  o účasti  družstva  stolnotenistov  19.2.2011na  turnaji 
Javorina – Bezovec, v ktorom sa umiestnili na 2.mieste.
Ing. D. Jarábková – vrátila sa k rozpočtu školy a podotkla, že v rámci vzdelávania je možnosť 
o 6% zvýšiť platy. E.Benko navrhol, aby úspory smerovali na rozvoj školy, pretože do úpravy 
školy musí investovať obec.
Mgr. M. Striežencová sa informovala, či by nebolo možné preplatiť investíciu p. J. Sládkovej 
na výmenu okien na školskom byte. U ekonómky OcÚ preveriť.
A.Benková informovala poslancov o tohtoročnom sčítaní obyvateľov, ktoré sa uskutoční od 
13. mája do 6. júna 2011.

Návrh  na  uznesenie  zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa 
25.2.2011:
Uz.č.29/2011– Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesenia  zo zasadnutia, 
ktoré sa konalo dňa 28.1.2011 bez pripomienok.
Uz.č.30/2011 – OZ vzalo na vedomie Správu o činnosti OHZ za rok 2010 na vedomie bez 
pripomienok. 
Uz.č.31/2011 – OZ vzalo na vedomie Plán činnosti OHZ na rok 2011 bez pripomienok.
Uz.č.32/2011 – OZ vzalo na vedomie  Plány činnosti komisií pri OZ na rok 2011 a to:
-  kultúrnej  komisie,  komisie  verejného  poriadku,  finančnej  komisie  a komisie  životného 
prostredia s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
Uz.č. 33/2011– OZ vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za rok 
2010 bez pripomienok.
Uz.č.34/2011 – OZ vzalo na vedomie Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na rok 2011 
s pripomienkou uvedenou v zápisnici.
Uz. č.35/2011 – a) OZ prerokovalo a vzalo  na vedomie  návrh rozpočtu obce Beckov na rok 
2011.
b) OZ schválilo rozpočet obce Beckov na rok 2011 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
Uz.č.36/2011-  a) –  OZ  prerokovalo  návrh  VZN  –  zásady  hospodárenia  s finančnými 
prostriedkami obce Beckov.
b) –  OZ schválilo  VZN – zásady hospodárenia  s finančnými  prostriedkami  obce  Beckov 
s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
Uz.č.37/2011 – OZ vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 
2011.
Uz.  č.38/2011 –  OZ schválilo  na  základe  žiadosti  firmy  F-  plus  spol.  s.r.o.,  Beckov  č.5 
prenájom skladu v budove Obecného úradu v Beckove za podmienok  vypracovania dodatku 
k zmluve o prenájme za cenu uvedenú v pôvodnej zmluve.
Uz. č.39/2011 – a)  OZ prerokovalo a vzalo na vedomie žiadosť p. Márie Tekulovej, trvale 
bytom Beckov č.117 ohľadne odkúpenia parc. č. 5167/2.
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b) OZ  uložila  finančnej  komisii  žiadosť  prejednať  a pripraviť  stanovisko  pre  obecné 
zastupiteľstvo
Uz. č.40/2011 -a) – OZ prerokovalo a vzalo na vedomie žiadosť firmy JUNIOR GAME spol., 
s.r.o.,  Bebravská   11,  Bratislava,   o vydanie  súhlasného  stanoviska  k umiestneniu 
a prevádzkovaniu stávkového terminálu  v prevádzke Bar - Kolkáreň.
b) – OZ súhlasilo s vydaním súhlasného stanoviska firme JUNIOR GAME, Bebravská  11, 
Bratislava,   k umiestneniu  a prevádzkovaniu  stávkového  terminálu   v prevádzke  Bar  - 
Kolkáreň.
Uz. č.41/2011- a) – OZ prerokovalo a vzalo na vedomie žiadosť  Ing. Milana Jurzu, bytom 
Beckov č.98 o zmenu územného plánu obce Beckov.
b) – OZ vyhovelo  žiadosti  Ing. Milana Jurzu, bytom Beckov č.98 o zmenu územného plánu 
obce Beckov v lokalite B2 Pri ihrisku.
c) –  OZ  schválilo  začatie  procesu  zmeny  územného  plánu  v lokalite  B2  Pri  ihrisku  za 
podmienok, že žiadateľ bude znášať všetky náklady na zmenu ÚPN obce Beckov a realizácie 
investičného zámeru.
Poslanci  schválili  všetky  uznesenia  pre  prerokovaní  jednotlivých  bodoch  programu.  Po 
vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.

V Beckove, 2.3.2011
Zápis spracovala: A.Benková

Overovatelia zápisnice: 

..............................................
Ernest Benko

..............................................
Mgr. Romana Muráriková

Karol Pavlovič
starosta obce
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