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 Z á p i s n i c a 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.4.2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Hlava – osp. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu Obce Beckove na rok 2020 

– zmena č.1 

5. Rozpočet Obce Beckov na rok 2020 – Zmena č.1 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

K bodu 1.: 

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

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

ozrejmil, že počas epidémie coronavírusu je zakázané usporiadať akékoľvek podujatia, platilo 

to aj na zvolávanie zastupiteľstva.  Neskôr boli Úradom verejného zdravotníctva SR povolené 

zasadnutia orgánov územnej samosprávy, ale zároveň bolo uložená povinnosť podľa § 48 

ods.4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na 

zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť. Poslanci dodržali všetky opatrenia na ochranu 

zdravia, všetci prítomní mali rúška, použili dezinfekciu rúk a mali medzi sebou 2 m odstupy. 

 

K bodu 2.: 

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

overovateľov zápisnice určil pp. Petra Benka a Ľuboša Hajdúška.. Za zapisovateľku určil p. 

A. Benkovú. Starosta obce ďalej predložil návrh programu 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 komisia boli 

schválené bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 31.1.2020 – previedol zástupca 

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

konaného dňa 31.1.2020 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu Obce Beckove na rok 2020 – 

zmena č.1 – hlavná kontrolórka obce p. Zdenka Krasňanská predložila stanovisko písomne, 

priložené k zápisnici. Rozpočet je potrebné upraviť z dôvodu poníženia podielových daní, na 

naplánované akcie budú použité financie z rezervného fondu. Zmena je vypracovaná v súlade 

so zákonom a odporúča zastupiteľstvo navrhovanú zmenu schváliť. 
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K bodu 5.: 

Rozpočet Obce Beckov na rok 2020 – Zmena č.1 – starosta obce predložil návrh zmeny 

rozpočtu, písomne, priložený k zápisnici. Starosta obce informoval, že Združenie hradu 

Beckov uhradí faktúry, ktoré im budú doručené. Predseda finančnej komisie p. Ernest Benko 

– spoluúčasť Združenia  sa očakáva, ďalšie riziká sú vo výške asi 16 000 €, odchádza zubárka 

– 3000 € na nájom zubnej ambulancie, nekonajú sa sobáše – nie sú správne poplatky za 

sobáše, podnikateľská činnosť – vývoz fekálií, nefunguje hotel Kúria Beckov, škola, hrad 

odkiaľ sa vyvážalo najviac. Z dôvodu očakávaného výpadku financií sme zrušili príspevky 

organizáciám. Starosta – doplácame na originálne kompetencie – škôlka – prisľúbená 

refundácia z úradu práce, predpokladáme, že sa financie vrátia do rozpočtu. E. Benko – 

pomohli sme si, že sme presunuli financie z rezervného fondu, ale čo nám zostane, ak bude 

horšie? V príjmovej časti by bolo potrebné dosiahnuť lepšie výsledky vo vymáhaní 

nedoplatkov za minulé roky, veľký diel financií ide na správu obce. V jednotlivých kapitolách 

môže úrad presúvať. Obec vynakladá veľa financií na odvoz a likvidáciu odpadu. 

Ing. J. Macejka – v originálnych kompetenciách ušetríme na energiách – plyn, elektrika, ušetrí 

sa voda. Starosta obce – v priebehu roka sú tieto platené zálohovo, takže sa neušetrí. Ing. J. 

Martiš – rezervný fond je na osobitnom účte, momentálne nevieme presne, koľko je rezerva, 

záverečný účet sa robí až na pol roka. Je potrebné, aby poslanci vedeli, v akej výške je 

rezervný fond – reálne číslo. Obecné zastupiteľstvo uložilo ekonómovi obce informovať 

poslancov o aktuálnej výške rezervného fondu Obec Beckov. E. Benko navrhol, aby sa 

pripravil doplnok VZN o úhrade mesačného príspevku na MŠ, školskú družinu. Ing. M. 

Jambor navrhol, aby sa do rozpočtu započítala projektová dokumentácia na kanalizáciu 

a vysvetlil dva varianty vypracovania projektovej dokumentácie. E. Benko – pri tejto zmene 

rozpočtu sa to nemôže riešiť, je to zložitá téma, ku ktorej je potrebné sa osobitne stretnúť. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu viazať finančné prostriedky vo výške 5% 

z bežného rozpočtu na správu obce. Starosta obce ukončil diskusiu k tomuto bodu programu 

a dal o zmene rozpočtu hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 hlasovalo za, 0 bolo proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obec Beckov – zmenu 

č.1 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 6.:  

V bode rôzne starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zápise detí do 1.ročníka 

základnej školy, je zapísaných 20 detí. Informoval ďalej, že z dôvodu CORONAVÍRUSU 

agentúra Double Agency zrušila tohtoročné Beckovské slávnosti. 

Ing. J. Macejka pripomenul, že k 30.marcu malo byť odstránené oplotenie pri Kúrii Beckov. 

Starosta obce – p. Dvornický dal prísľub, že po znovuotvorení prevádzky to dá do poriadku. 

Pán Dvornický požiadal obec o odklad platenia daní a poplatkov z dôvodu súčasnej situácie. 

Starosta obce informoval prítomných o 130.výročí úmrtia Jána Ambra, pôvode malo byť toto 

výročie pripomenuté spoločenským podujatím a odhalením pamätnej tabule na rodnom dome 

Kúrii Ambrovec – Trenčianskom múzeu – múzeum v Beckove. Financie boli prisľúbené 

z OOCR Trenčín a okolie. Starosta obce navrhol, aby sa podujatie neuskutočnilo (zákaz 

usporiadania spoločenských podujatí a zhromažďovania), ale pamätná tabuľa by mala byť 

nainštalovaná.  

Ing. M. Jambor sa vyjadril, že pôvodný zámer pri rekonštrukcii parku bol umiestniť (pamätné 

tabule, busty?) všetkých rodákov tam.  Starosta obce oponoval, že pamätná tabuľa by mala 

byť umiestnená na nehnuteľnosti, ku ktorému mala uvedená osoba vzťah. Aj iné tabule sú tak 

umiestnené ako napr. J.M. Hurban na rodnom dome – evanjelickej fare, Dionýz Štúr a pod. 

Poslanci súhlasia s vyhotovením a umiestnením pamätnej tabule za podmienky, že bude 

financovaná z prostriedkov OOCR Trenčín a okolie. 
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Starosta obce informoval poslancov, že ďalšie plánované zasadnutie by malo byť už 15.mája, 

preto navrhuje, aby bolo posunuté na koniec mája a potom na koniec júna, s čím poslanci 

súhlasili. 

 

K bodu 7.:  

V diskusii E. Benko navrhol starostovi obce, aby inicioval stretnutie správnej rady Združenia 

hradu Beckov, potrebné priebežné ekonomické hodnotenie. 

Kanalizácia – je potrebné dohodnúť sa na alternatíve, ktorú zvolíme na vypracovanie 

projektovej dokumentáciu, či starý projekt opravený a doplnený alebo nový projekt, ktorý by 

bol síce drahší, ale by zlacnil realizáciu kanalizácie. E. Benko – musíme zadefinovať 

podmienky na súťaž. Ak bude kombinovaná, musí sa zmeniť stavebné povolenie.  Je potrebné 

pripraviť zadanie pre projektanta, ktoré by mala vypracovať pracovná skupina – trasovanie, 

spádovanie. Je potrebné preveriť, či sa na staré stavebné povolenie dá spraviť súťaž, či bude 

platné. 

Ing. M. Jambor – pri bytovom dome Beckov č.195 rozhádzané plasty, papier, nádoby im 

nestačia. Osloviť správcu bytového domu, riešiť či chcú kontajner alebo vrecia do 

domácností. Je potrebné zabezpečiť, aby si okolo kontajnerov upratali vlastníci bytov. 

 

Z dôvodu vývozu odpadu pod diaľničný most osloviť Povodie Váhu, či by mohli 

zabezpečiť uzatvorenie hrádze, aby tam nemohli chodiť autá, ktorými odpad vozia.  

 

 

K bodu 8.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

29.4.2020 : 

uz.č.132/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.1.2020 bez pripomienok.  

 

uz.č.133/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu úpravy rozpočtu Obce Beckove na rok 2020 – zmena č.1. 

 

uz.č.134/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obec Beckov – zmenu č.1 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.135/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zápise detí do 

1.ročníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. 

 

uz.č.136/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zrušení podujatia 

Beckovské slávnosti. 

 

uz.č.137/2020 - Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o podaných projektoch 

a realizácii projektov v obci bez pripomienok. 

 

uz.č.138/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o 130.výročí úmrtia 

MUDr. Jána Ambra. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo  vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule na jeho 

rodnom dome – Kúria Ambrovec, ktorá bude financovaná z OOCR Trenčín a okolie. 
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Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 4.5.2020 

Zapísala A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Peter Benko 

        Daniel Hladký 

        starosta obce 

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

Ľuboš Hajdúšek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


