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 Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.10.2020 

 

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. Stanovisko hl. kontrolórky k žiadosti - návratná finančná výpomoc 

4. Súhlas na žiadosť o NFV – návratná finančná výpomoc (pôžička) od Ministerstva 

financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov v roku 2020. 

5. Zateplenie MŠ – schválenie finančného krytia 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia, záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov - 8 prítomných, 

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

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Annu Kabelíkovú, Ing. Jána Macejku,  za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Mareka Jambora, Ing. Lenku Bartošovú, PhD. Za 

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

podľa pozvánky s doplnením programu o bod: Úprava rozpočtu obce na rok 2020 – zmena 

č.6.  O návrhu programu a návrhovej komisii dal starosta hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením 

bodu programu  a návrhová komisia boli schválené bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k žiadosti - návratná finančná výpomoc – hlavná kontrolórka 

predložila stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

z Ministerstva financií SR vo výške 28 739 eur, písomne, priložené k zápisnici. Poslanci 

nemali k stanovisku pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kladné stanovisko 

hlavnej kontrolórky k predloženiu žiadosti na poskytnutie Návratnej finančnej výpomoci 

(pôžičky) od Ministerstva financií SR ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov v roku 2020 

v sume 28 739,- €. 

 

K bodu 4.: 

Súhlas na žiadosť o NFV – návratná finančná výpomoc (pôžička) od Ministerstva financií SR 

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov v roku 2020 – starosta obce predložil návrh 

požiadať Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc vo výške výpadku 

podielových daní za rok 2020 v sume 28 739,- € s tým, že obec ju začne splácať v roku 2024. 

Informácia písomne v prílohe zápisnice. Poslanci nemali k podaniu žiadosti žiadne 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo  predloženie žiadosti na poskytnutie Návratnej 
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finančnej výpomoci (pôžičky) od Ministerstva financií SR ako kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov v roku 2020 v sume 28 739,- €. 

 

K bodu 5: 

Zateplenie materskej školy – schválenie finančného krytia – starosta obce informoval, že nie 

je možné schváliť financie, ktoré žiadame  z ministerstva financií, na zateplenie, musí sa 

urobiť zmena rozpočtu a navýšiť  kapitálové výdavky. Predseda finančnej komisie E.Benko 

doporučil navýšiť rozpočet obce v kapitálových výdavkoch na zateplenie materskej školy 

o sumu 15 000 €. Finančné prostriedky vyčleniť z rezervného fondu. Starosta obce dal 

o návrhu hlasovať, prítomných 8 poslancov 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Ing. M. 

Jambor – mal otázku, či si vysúťažená firma spravila obhliadku, aby sa cena nezvyšovala. Je 

potrebné zakotviť do zmluvy, aby sa neúčtovali žiadne práce naviac, vysúťažená cena má byť 

konečná.  Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu obce Beckov v kapitálových 

výdavkoch – zateplenie materskej školy o sumu 15 000 €. Finančné prostriedky vyčleniť  

z rezervného fondu.  

 

Bod – Úprava rozpočtu obce na rok 2020 – zmena č.6 – starosta navrhol zaradiť tento bod 

programu z dôvodu potreby financovania zateplenia materskej školy a orezania stromov 

v parku, na cintoríne a inde v obci. Predseda finančnej komisie navrhol, aby sa z rezervného 

fondu obce vyčlenilo 18 000 € do príjmov obce a do výdajov  na zateplenie materskej školy 

15 000 € a na orezanie stromov 3000 €. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 2020 – 

zmenu  č.6 nasledovne:  do príjmov obce vyčleniť z rezervného fondu sumu 18 000 €, z toho 

výdavky obce navýšiť o sumu 15 000 € na zateplenie materskej školy a  o 3 000 € na orezanie 

stromov. 

 

K bodu 6. – rôzne : 

Starosta obce vyzval poslancov, aby vybrali zostavu na detské ihrisko „Na barine“ podľa 

ponuky. Poslanci upozornili na doplnenie hojdačiek na ihrisku pri bytovkách a v parku. 

Ing. J. Hlava informoval poslancov, že chce spustiť petíciu občanov proti využitiu domu, 

ktorý má byť využívaný na iné  účely  ako rodinný dom v zástavbe rodinných domov.  

Ľuboš Hajdúšek upozornil, že v súčasnosti bežia granty na cyklotrasy, bolo by dobré ich 

využiť, pretože je potrebné pripojiť sa na cyklotrasu z Trenčína do Piešťan alebo využiť 

nejakú výzvu na cezhraničnú spoluprácu v oblasti cyklotrás. Starosta obce informoval, že sa 

kontaktoval s Povodím Váhu a bude iniciovať stretnutie so zástupcami Mesta Nové Mesto 

nad Váhom.  

 

K bodu .8: 

Návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, 

zo dňa 19.10.2020 : 

uz.č.184/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kladné stanovisko hlavnej 

kontrolórky k predloženiu žiadosti na poskytnutie Návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) od 

Ministerstva financií SR ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov v roku 2020 v sume 

28 739,- €. 

 

uz.č.185/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  predloženie žiadosti na poskytnutie 

Návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) od Ministerstva financií SR ako kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov v roku 2020 v sume 28 739,- €. 
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uz.č.186/2020 – Obecné zastupiteľstvo zaväzuje Obecný úrad v Beckove pokračovať 

v prácach na zateplení materskej školy v zmysle podmienok prebehnutého výberového 

konania. 

 

uz.č.187/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu obce Beckov 

v kapitálových výdavkoch – zateplenie materskej školy o sumu 15 000 €. Finančné 

prostriedky vyčleniť  z rezervného fondu.  
 

uz.č.188/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 2020 – 

zmenu  č.6 nasledovne: 

- do príjmov obce vyčleniť z rezervného fondu sumu 18 000 €, 

- z toho výdavky obce navýšiť o sumu 15 000 € na zateplenie materskej školy, 

- a  o 3 000 € na orezanie stromov. 

 

 

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

a zasadnutie ukončil. 
 

V Beckove, 21.10.2020 

Zapísala A. Benková 

 
 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Lenka Bartošová, PhD.      Daniel Hladký 

         starosta obce 

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

Ing. Marek Jambor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


