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 Z á p i s n i c a 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Anna Kabelíková, Peter Benko a Ing. Jaroslav Hlava 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na 1.polrok 2021 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2020, zmena č.6 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2020, zmena č.6 

7. Návrh VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 

8. Návrh finančného rozpočtu obce na rok 2021 

9. Vyradenie majetku a preradenie majetku na základnú školu 

10. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 

11. Rôzne – schválenie úpravy cenníka obce 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov,   prítomných 6 

poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Ing. Mareka Jambora a Ľuboša Hajdúška,  za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ernesta Benka a Ing. Lenku Bartošovú, PhD. Za 

zapisovateľku určil p. A. Benkovú. Starosta obce ďalej predložil návrh programu zasadnutia 

podľa pozvánky s doplnkom Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 

2021, 2022 a 2023. O programe zasadnutia  a návrhovej komisii dal starosta hlasovať. 

Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a návrhová komisia boli schválené bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 20.11.2020 – previedol zástupca 

starostu obce Ing. J. Martiš. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného  dňa 20.11.2020  na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na 1.polrok 2021 – predložila hlavná 

kontrolórka obce p. Zdenka Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Plán činnosti môže 

byť doplnený podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva. Poslanci obdržali materiál v e-

maily a nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1.polrok 2021 bez pripomienok. 
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K bodu 5.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2020, zmena č.6 – 

stanovisko predložila hl. kontrolórka písomne, priložené k zápisnici. Poslancom bol  materiál 

odoslaný e-mailom. Návrh úpravy bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách. Návrh obsahuje zmeny iba v bežnom rozpočte, bol do neho premietnutý príjem – 

návratná finančná pomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020. Návrh upraveného rozpočtu  bol zostavený ako vyrovnaný a odporučila obecnému 

zastupiteľstvu zmenu č.6 schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. 

kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2020, zmena č.6. 

 

K bodu č.6.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2020, zmena č.6 – materiál predložil starosta obce, písomne, 

priložený k zápisnici. Poslancom bol návrh zmeny rozpočtu zaslaný e-mailom. Predseda 

finančnej komisie skonštatoval, že príjem – návratná finančná pomoc na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb nebol v tomto roku využitý na to, na čom sa dohodli 

na zasadnutí zastupiteľstva, na zateplenie MŠ. Toto sa zrealizuje na budúci rok. Ing. J. Martiš 

upozornil, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom zaviazalo obecný úrad 

zadržaním 5% na správu obce. Toto uznesenie by sa malo zrušiť, aby mohol byť rozpočet 

dočerpaný na 100%. Poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne ďalšie pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať o zrušení uznesenia z 29.4.2020, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.134/2020 zo dňa 29.4.2020 

v časti o viazaní 5% finančných prostriedkov na správu obce z dôvodu plnenia naplánovaných 

príspevkov. 

Následne dal starosta obce hlasovať o úprave rozpočtu obce, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 

2020, zmenu č.6 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Návrh VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO – návrh 

predložil starosta obce, poslancom bol návrh zaslaný e-mailom, návrh bol zverejnený na 

informačnej tabuli a na našej webovej stránke 15 dní pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva, písomne, priložený k zápisnici. Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto 

nariadeniu, upozornil, že z dôvodu vysokého zvýšenia poplatku za zber kuchynského 

biologického odpadu z bytových domov sa môžu občania prehlásiť na iný trvalý pobyt a tým 

obec stratí financie vo forme podielových daní na týchto občanov. Ing. Marek Jambor 

konštatoval, že počul o nespokojnosti občanov bytoviek s týmto návrhom. Návrh na zvýšenie 

poplatku aj na rekreačné chaty a domy.  Starosta obce sa informoval v obci Košeca, tam 

služby vývozu odpadov poskytuje odpadová  spoločnosť z Lednických Rovní. Zberová 

spoločnosť Márius Pedersen nemá záujem o spoluprácu pri scanovaní. Ing. Ján Macejka – 

keď sa chceme dostať do vyrovnaného stavu, musí byť poplatok 25 €/os./rok. Pre systém 

zberu je podstatné, že zber separovaného odpadu je pre občana zadarmo a zber zmesového 

odpadu je nutné platiť. Predložil poslancom svoj návrh: komplikovanejší systém: Plánovanú 

sumu poplatku 26 EUR rozdeliť na paušálnu časť (fixné náklady) tj. napr. 17 EUR, ako majú 

chalupári a platbu za vývoz smetnej nádoby min. 0,50 EUR/vývoz=prečítanie kódu. 

Dofakturácia napr. polročne, alebo na konci roka, napr. k 30.11.2021. 

Kto vyvezie 12 nádob doplatí 6 EUR, tj. dostane sa na sumu 17 + 6 = 23 EUR. 

Kto vyvezie 18 nádob doplatí 9 EUR, tj. dostane sa na sumu 17 + 9 = 26 EUR. 

Kto vyvezie plných 26 nádob, doplatí 13 EUR tj. zaplatí 17 + 13 = 30 EUR. 
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Tu je problematické stanovenie ceny za nádobu. Buď nádoba/občan, alebo 

nádoba/domácnosť. Uprednostnil by som jednotnú cenu: nádoba/domácnosť. Odhadom by 

som stanovil cenu na 1,50 - 1,60 EUR/nádoba/domácnosť. 

Podmienkou môže byť registrovaná separácia, zatiaľ v plastoch, Kontrola separácie je v tomto 

systéme nepodstatná, ale symbolicky je dôležitá ako motivačný faktor. 

Takéto riešenie ale vyžaduje dôsledné a reálne využívanie systému registrácie a fakturáciu 2 - 

3 x ročne. Reálne, poctivé čítanie kódov v čase vysýpania nádob! Preddavok paušálu, 

polročné, alebo len ročné dorovnanie...a následné problémy s vymáhaním. 

Pokiaľ rozmýšľame nad tým, či máme na to kapacity, treba si uvedomiť, že od 1.1.2023 ich 

budeme musieť mať tak či tak, pretože množstvový zber sa bude musieť vyúčtovávať 

podobne. 

Alebo úplne jednoduchý systém: (bez preddavkov, len reálne vyvezený odpad s tým, že fixné 

náklady sú plne hradené poplatkami za vyvezené nádoby). Reálna registrácia počtu 

vyvezených nádob systémom Elwis a úhrada napr. 1,50 EUR/vyvezená nádoba/občan. 

Zabezpečenie odvozu separovaného odpadu grátis. Fakturácia 1 - 2 x ročne. ( Nemusí byť 

v súlade s kalendárnym rokom.)  

Dôležité je naučiť občanov vyložiť nádobu s komunálnym odpadom len vtedy, keď je 

naplnená, ale zároveň dosiahnuť, aby komunálneho odpadu bolo čo najmenej a vo väčšej 

miere občania separovali. Výsledky jednotlivých domácností zverejniť na internete na našej 

stránke, aby si ich každý mohol pozrieť. Vo výmeroch za odpady na tento rok musí byť jasné, 

že bude zavedený nový systém . Ing. J.Macejka navrhol zrušiť zmluvu na systém ELWIS, 

v rozpočte ušetríme 3000 €. Ing. J.Martiš – je potrebné hneď od začiatku roku robiť kampaň. 

Zároveň poslanci navrhli, aby sa občania preukázali čestným prehlásením o tom, že 

kompostujú biologicky rozložiteľný odpad. Obecnému úradu uložili pripraviť čestné 

prehlásenie, ktoré bude distribuované spolu s Beckovskými novinami. Poplatníkovi, ktorý 

nepreukáže čestným vyhlásením, že kompostuje, bude vyrubený poplatok o 1 € vyšší. Návrh 

v čl. 6, bode 1. písm. e) – zmena na 1 €. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu 

vypracovať nový systém evidencie vyhodnocovania zberu KO do 31.3.2021. Starosta obce 

dal hlasovať o schválení nariadenia s uvedenými pripomienkami, prítomných 6 poslancov, 6 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO s pripomienkami: 

- v článku 6, bod 1., písm. e) zmena poplatku na 1 €, 

- poplatok vo výške 1 € bude vyrubený poplatníkovi, ktorý nepreukáže čestným prehlásením 

likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vypracovať nový systém evidencie 

vyhodnocovania zberu komunálneho odpadu podľa návrhu Ing. Jána Macejku s termínom do 

31.3.2021. 

 

K bodu 8.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu finančného rozpočtu Obce Beckov na rok 

2021 a viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023 – predložila hl. kontrolórka obce p. 

Z.Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Vo svojom stanovisku zhodnotila, že rozpočet 

je zostavený na základe reálnych možností,  je v súlade so zákonom a je zostavený tak, aby 

zabezpečil financovanie základných funkcií samosprávy. Návrh rozpočtu navrhla obecnému 

zastupiteľstvu schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky 

obce k návrhu finančného rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 

2022-2023. 

Návrh finančného rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022, 2023 – návrh predložil starosta 

obce, písomne, priložený k zápisnici, poslancom bol návrh zaslaný e-mailom. Návrh bol 15 
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dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejnený na informačnej tabuli a na webovej 

stránke obce. Zo strany verejnosti neboli doručené na obecný úrad návrhy ani pripomienky. 

Návrh rozpočtu prerokovala finančná komisia, predseda fkomisie p. Ernest Benko 

konštatoval, že obecné zastupiteľstvo neschválilo zmeny k návrhu rozpočtu navrhnuté 

finančnou komisiou. Pripomenul, že v ulici Slnečná nie je opravená prepadnutá cesta pri 

dome č,.240. Starosta obce – sú v rozpočte peniaze na opravu ešte na tento rok. Ďalej p. E. 

Benko konštatoval, že nebol s lekárkami na zdravotnom stredisku dohodnutý zvýšený nájom 

a náklady na vývoz fekálií v obci sú vyššie. Starosta vysvetlil, že s lekárkami o nájme 

diskutoval, ale nesúhlasili so zvýšením nájmu. Ing. Martiš -  musia sa znížiť náklady na 

kúrenie, Ing. Macejka – riešením by bolo zateplenie stropu zdravotného strediska.  

Starosta obce informoval poslancov, že sa pokazila prevodovka traktora, ktorý sa používa na 

vývoz fekálií a nemáme naň náhradné diely. Máme možnosť buď zapožičať traktor z obce 

Kálnica alebo z K.L.K. Kočovce, alebo zakúpiť jazdený traktor za 15 000 €. Na envirofondy 

je možnosť podať žiadosť na spracovanie odpadov, kde by sa dal podať projekt s 5% účasťou 

obce. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu podať žiadosť o dotáciu na traktor. 

Poslanci navrhli pripomienky do rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne: 

- vypustiť položku – nakladanie s odpadmi, program odpadového hospodárstva – položka 

3000 €, systém ELWIS 

- znížiť príjem poplatok za BRO z 2400 € na 240 €. Rozdiel medzi 3000 € (vypustená 

položka) a 2400 € – 240 € (znížená položka) v sume 840 € doúčtovať do nákladov na uloženie 

odpadu, 

- z kapitoly verejné osvetlenie presunúť finančné prostriedky vo výške 3000 € na verejnú 

súťaž o dotáciu na traktor, 

- v časti príjmy zaradiť príjem za správu hradu vo výške 5000 €, vo výdavkoch v kapitole 

kultúrne služby doplniť výdavky spojené  správou hradu 5000 €. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozpočtu so zapracovanými pripomienkami, prítomných 

6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet 

Obce Beckov na rok 2021 s pripomienkami. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

rozpočet obce na rok 2022 a 2023. 

 

K bodu 9.: 

Vyradenie majetku a preradenie majetku na základnú školu – starosta obce predložil 

Protokol o zverení majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou J.M.Hurbana 

v Beckove, písomne, priložené k zápisnici a zoznam – návrh na vyradenie majetku podľa 

zápisnice o neupotrebiteľnom majetku, ktorý navrhla vyradiť ústredná inventarizačná 

komisia, poslanci obdržali materiál v e-maily. Predmetom odovzdania a prevzatia majetku je 

majetok, ktorý základná škola používa. K predloženému protokolu a k zoznamu vyradeného 

majetku – zápisnica o neupotrebiteľnom majetku, nemali poslanci pripomienky. Starosta obce 

dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo  Protokol o zverení majetku obce do správy Základnej školy 

s materskou školou J.M.Hurbana v Beckove bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo vyradenie majetku podľa zápisnice o neupotrebiteľnom majetku. 

 

K bodu 10.: 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 – starosta obce predložil návrhy 

termínov zasadnutí  obecného zastupiteľstva na budúci rok a informatívny program zasadnutí, 

písomne, priložené k zápisnici. K návrhu termínov nemali poslanci pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 
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zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 11.: - rôzne- 

Návrh zmeny sadzobníka služieb od 1.1.2021 – písomne, priložené k zápisnici, starosta 

obce objasnil poslancov, že sa jedná len o malú úpravu, ktorá zaokrúhľuje poplatky na celé 

eurá a navrhuje uhrádzať občanmi plnú cenu smetnej nádoby, aby sa pokryli náklady na 

obstaranie nádob zo strany obce. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmeny sadzobníka služieb od 1.1.2021 bez pripomienok. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bola podpísaná zmluva o príspevku na rekonštrukciu 

hradu a  o plánovanom stretnutí s pamiatkármi ohľadom rekonštrukcie hradu. Po stretnutí 

zašle poslancom vizualizáciu rekonštrukcie. 

 

Ing. Ján Macejka navrhol, aby bola vypovedaná nájomná zmluva z 11.6.2008 z dôvodu 

neuskutočňovania aktivity v súlade s predmetom činnosti. Poslanci s predloženým návrhom 

súhlasili. Starosta obce dal hlasovať za vypovedanie zmluvy, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo  uložilo obecnému úradu vypovedať 

zmluvu o prenájme západného paláca uzatvorenú 11.6.2008 z dôvodu neuskutočnenia aktivity 

v areáli hradu v súlade s predmetom svojej činnosti a touto zmluvou. 

 

K bodu 12: 

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom rokovania. Ing. M. Jambor – investori majú záujem 

v našom katastri obce postaviť krematórium. Poslanci vyjadrili názor, že naša obec má 

historický charakter a preto ju navštevujú turisti, takáto aktivita je absolútne nevhodná. 

 

K bodu 13.: 

Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 11.12.2020 : 

 

uz.č.196/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.11.2020  bez pripomienok. 

uz.č.197/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce 

na 1.polrok 2021 bez pripomienok. 

uz č.198/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k úprave 

rozpočtu obce na rok 2020, zmena č.6. 

uz.č.199/2020  –  Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2020, zmenu 

č.6 bez pripomienok. 

uz.č.200/2020 – Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.134/2020 zo dňa 29.4.2020 v časti 

o viazaní 5% finančných prostriedkov na správu obce z dôvodu plnenia naplánovaných 

príspevkov. 

uz.č.201/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a DSO s pripomienkami: 

- v článku 6, bod 1., písm.e) zmena poplatku na 1 €, 

- poplatok vo výške 1 € bude vyrubený poplatníkovi, ktorý nepreukáže čestným prehlásením 

likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). 

uz.č.202/2020 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vypracovať nový systém 

evidencie vyhodnocovania zberu komunálneho odpadu podľa návrhu Ing. Jána Macejku 

s termínom do 31.3.2021. 
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uz.č. 203/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce 

k návrhu finančného rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 

2022-2023. 

uz.č. 204/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Beckov na rok 2021 

s pripomienkami : 

- vypustiť položku – nakladanie s odpadmi, program odpadového hospodárstva – položka 

3000 €, 

- znížiť príjem poplatok za BRO z 2400 € na 240 €. Rozdiel medzi 3000 € (vypustená 

položka) a 2400 € – 240 € (znížená položka) v sume 840 € doúčtovať do nákladov na uloženie 

odpadu, 

- z kapitoly verejné osvetlenie presunúť finančné prostriedky vo výške 3000 € na verejnú 

súťaž o dotáciu na traktor, 

- v časti príjmy zaradiť príjem za správu hradu vo výške 5000 €,  

vo výdavkoch v kapitole kultúrne služby doplniť výdavky spojené  správou hradu 5000 €. 

b) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočet obce na rok 2022 a 2023. 

uz. č.205/2020 - Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu podať žiadosť o dotáciu na 

traktor. 

uz. č.206/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  Protokol o zverení majetku obce do správy 

Základnej školy s materskou školou J.M.Hurbana v Beckove bez pripomienok. 

uz. č.207/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie majetku podľa zápisnice 

o neupotrebiteľnom majetku. 

uz.č.208/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2021 bez pripomienok. 

uz. č.209/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmeny sadzobníka služieb od 1.1.2021 bez 

pripomienok. 

uz č. 210/2020 – Obecné zastupiteľstvo  uložilo obecnému úradu vypovedať zmluvu 

o prenájme západného paláca uzatvorenú 11.6.2008 z dôvodu neuskutočnenia aktivity v areáli 

hradu v súlade s predmetom svojej činnosti a touto zmluvou.  

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 15.12.2020 

Zapísala A.Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Lenka Bartošová, PhD.        

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

 

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

Ernest Benko 


