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 Z á p i s n i c a 

z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5.11.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. J. Hlava, Ing. M. Jambor, P. Benko 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Informatívna správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky za 1.polrok 2021 

5. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Beckov za rok 2020 

6. Žiadosť o súhlas s vykonávaním podnikania hlavnej kontrolórky obce 

7. Čerpanie rozpočtu obce za 3.štvrťrok 2021 

8. Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce č.7 

9. Zmena rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – úprava č.7  

10. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov na rok 2022 

11. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2022, 2023, 

2024 

12. Prerokovanie návrhu rozpočtu Obec Beckov na roky 2022, 2023, 2024 

13. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2021 

14. Rôzne: 

- Informácia o stave investičných akcií v obci 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, prítomných 5 

poslancov, neskôr 6 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – 

prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. A. Kabelíkovú a L. Vaneka, za overovateľov 

zápisnice určil pp. Ing. Jána Macejku a Ing. Lenku Bartošovú, PhD. Za zapisovateľku určil p. 

A. Benkovú. Predložil návrh programu podľa pozvánky, neboli navrhnuté žiadne zmeny ani 

doplnky. Starosta obce dal o návrhu programu hlasovať. Prítomných 5 poslancov, 5 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia a  

návrhovú komisiu. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo  zasadnutia konaného dňa 24.9.2021 

previedol zástupca starostu p. Ing. Jaroslav Martiš. Poslanci nemali k plneniu uznesení žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.9. 2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Informatívna správa o výsledku  kontrol  vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za 1.polrok 2021- písomne, priložené k zápisnici, zaslané e-mailom 
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poslancom, nemali k predloženej správe žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce  za 1.polrok 2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Beckov za rok 

2020 – poslanci obdržali správu e-mailom. Nemali k predloženému materiálu žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Správu nezávislého audítora 

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2020, v ktorej sa konštatuje, 

že: informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade 

s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a sú v súlade s individuálnou účtovnou 

závierkou za daný rok, konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona 

o účtovníctve vrátane údajov individuálnej výročnej správy, ktoré sa v nej uviedli v súlade so 

zákonom o účtovníctve. 

 

K bodu 6.: 

Žiadosť hlavnej kontrolórky obce Ing. Andrey Trstenskej o súhlas s vykonávaním podnikania 

a  inej zárobkovej činnosti a  súhlas s členstvom v orgánoch právnickej osoby vykonávajúcej 

podnikateľskú činnosť – písomne, priložené k zápisnici. Starosta predmetnú žiadosť prečítal, 

poslanci nemali k predloženej žiadosti pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť 

hlavnej kontrolórky obce Ing. Andrey Trstenskej o udelenie súhlasu s vykonávaním 

podnikania a  inej zárobkovej činnosti a  súhlas s členstvom v orgánoch právnickej osoby 

vykonávajúcej podnikateľskú činnosť. 

 

K bodu 7.: 

Čerpanie rozpočtu obce za 3.štvrťrok 2021 – správu o hospodárení obce za 3. štvrťrok 

predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici, poslancom bol materiál zaslaný e-

mailom.  V správe sa konštatuje, že celkové príjmy Obec Beckov spolu s transfermi pre ZŠ 

s MŠ po úpravách sú 1.476 936 €, plnenie na 86 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb 

(podielové dane) sa v 3.štvrťroku zlepšil a prekonal úroveň roku 2020 o 2%. Výdavky Obce 

Beckov bez ZŠ s MŠ po úpravách sú 558 658,30 €, plnenie je na 60%. Spolu s výdavkami pre 

ZŠ s MŠ, ktoré boli 587 649,10 € boli celkové výdavky 1 146 307 €, plnenie na 67 %. Klesol 

počet žiakov v MŠ z 54 na 46, zároveň výrazne narástli náklady na jedného žiaka. Príjem 

finančných prostriedkov cez podielové dane v rámci originálnych kompetencií je výrazne 

nižší ako náklady, ktoré musí obce dotovať z iných zdrojov. Ing. J. Macejka – podielové dane 

sa počítajú k 15.9. v roku, kedy sa nahlasuje počet detí v materskej škole. Obecné 

zastupiteľstvo poverilo riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov predložením koncepcie 

zefektívnenia prevádzky ZŠ s MŠ J. M. Hurbana s termínom do konca januára 2022. 

E. Benko sa pýtal riaditeľa ZŠ s MŠ p. Mgr. J. Pekaroviča, či sa bude v MŠ robiť kompletná 

rekonštrukcia elektrických rozvodov alebo len opravy. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

OcÚ uskutočniť výberové konanie na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

elektriny v MŠ. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  čerpanie rozpočtu obce za 

3.štvrťrok 2021 s pripomienkami.  

 

K bodu 8.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce č.7 – predložila hlavná kontrolórka Ing. A. 

Trstenská, písomne, priložené k zápisnici. Hlavná kontrolórka najskôr predniesla stanovisko 

k zmene rozpočtu obce na rok 2021 č.6 – rozpočtovému opatreniu starostu obce č.2. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2021 č.6 – rozpočtové opatrenie 
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starostu obce č.2. Predložila stanovisko k ďalšej zmene rozpočtu obce na rok 2021 – úprave 

rozpočtu č.7. Poslanci nemali k stanovisku pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu obce na rok 2021 – zmena č.7. 

 

K bodu 9.: 

Zmena rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – úprava č.7 – predložil starosta obce, písomne, 

priložené k zápisnici, poslanci obdržali materiál e-mailom. E. Benko informoval, že finančná 

komisia prerokovala zmenu rozpočtu a navrhla presunúť 3500 € na rekonštrukciu zdravotného 

strediska zo štúdie rekonštrukcie ZŠ s MŠ z rezervného fondu.  Ing. J. Martiš – vybrané dane 

naviac ako sme mali mať v 3.štvrťroku, mali by sa započítať, lebo bude plnenie na 120 %, 

faktúru na projektovú dokumentáciu na hrad zaplatíme zo zvýšených príjmov. Obecné 

zastupiteľstvo navrhlo  na strane príjmov navýšiť výnos dane z príjmov na 183 tis.€. Na strane 

výdajov zaradiť projektovú štúdiu na rekonštrukciu klubu pri parku so sumou 3932 €. Starosta 

obce dal za schválenie zmeny rozpočtu hlasovať, prítomných  6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – 

zmenu č. 7 s pripomienkami.  

  

K bodu 10.: 

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov na rok 2022 – predložil starosta obce, 

písomne, priložené k zápisnici, poslanci dostali materiál e-mailom. Predseda finančnej 

komisie p. E. Benko informoval, že finančná komisia odporučila návrh rozpočtu školy na rok 

2022 schváliť a na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie. Ing. J. Martiš – nepotrebujú žiadne 

navýšenie na energie? Riaditeľ školy ubezpečil poslancov, že majú zmluvy, ktoré im 

garantujú ceny do roku 2023. Poslanci k predloženému materiálu nemali pripomienky. 

Starosta obce dal o predloženom materiály hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 

sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

Beckov na rok 2022 a vzalo na vedomie rozpočet ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov na roky 

2023, 2024 bez pripomienok. 

 

K bodu 11.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 – 

predložila hlavná kontrolórka Ing. A. Trstenská, písomne, priložené k zápisnici. Keďže 

rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný a je v súlade s rozpočtovými pravidlami, hlavná  

kontrolórka odporučila rozpočet schváliť. Poslanci k stanovisku nemali žiadne otázky ani 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k 

návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2022, 2023, 2024. 

 

K bodu 12.: 

Prerokovanie návrhu rozpočtu Obce Beckov na roky 2022, 2023, 2024 – predložil starosta 

obce, písomne, priložené k zápisnici, materiál poslanci dostali e-mailom. Návrh rozpočtu bol 

zverejnený 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva na informačnej tabuli v obci a na webovej 

stránke obce. Počítame v zmysle prognóz s nárastom podielových daní, miestne dane 

zostávajú približne  na tej istej úrovni. S nárastom počítame na mzdách z dôvodu navýšenia 

mzdových taríf, významne sa zvýšia energie. Predseda finančnej komisie p. E. Benko 

informoval, že návrh rozpočtu prerokovala komisia na svojom zasadnutí, mala pripomienky, 

v rozpočte nie sú  započítané neoprávnené výdavky na projekt Dragon, realizáciu cyklotrasy, 

nie sú tam uvedené spoluúčasti na projektoch, ktoré máme podané, rozpočet je málo 

progresívny, nehľadáme úspory, máme vysokú spotrebu a nesporíme. Z finančnej komisie 

vyplynula potreba vypracovať dodatok VZN o príspevkoch, z dôvodu, že nikto zo 
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spoločenských organizácií, okrem poľovníkov, nepožiadal obec o dotáciu na budúci rok, 

komisia navrhla predĺžiť termín podávania žiadostí najneskôr do 31.3.2022 s tým, že tento 

posun termínu bude platiť len pre rok 2022. Ďalej poslanci trvajú na zavedení intervalovo 

množstevného zberu komunálneho odpadu. Požadujú, aby sa upravilo nariadenie o odpadoch. 

Žiadajú, aby im návrhy doplnkov nariadení o príspevkoch pre spoločenské organizácie 

a o odpadoch bolo zaslané 15 dní pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

uskutoční 10.12.2021. 

Starosta obce informoval o projekte „Obnovenie zariadenia v Kultúrnom dome v Beckove“, 

kde bude potrebná spoluúčasť na financovaní tohto projektu. Poslanci navrhli doplniť projekt 

o nové opony na javisko, riešenie akustiky nie len reproduktorov, prípade premietacie plátno. 

Poslanci navrhli upraviť návrh rozpočtu, z položky štúdia rekonštrukcie klubu pri parku 

z rezervného fondu vyčleniť sumu 3500 € a vytvoriť novú položku spolufinancovanie 

projektu „Obnovenie zariadenia v Kultúrnom dome v Beckove“. O zmene dal starosta obce 

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

hlasovať za návrh rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania.  Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Beckov na rok 

2022 a vzalo na vedomie rozpočet Obce Beckov na roky 2023, 2024 s pripomienkami: 

- Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ spracovať dodatok VZN o príspevkoch spoločenským 

organizáciám s posunom podania žiadosti najneskôr do termínu 31.3.2022. Uvedený dodatok 

bude mať platnosť len na rozpočtovaný rok 2022. 

- Obecné zastupiteľstvo uložilo spracovať dodatok k VZN o odpadoch zavedením intervalovo 

– množstevného zberu komunálneho odpadu od roku 2022. 

- z položky štúdia rekonštrukcie klubu pri parku vyčleniť sumu 3 500 € a vytvoriť položku 

spolufinancovanie projektu „Obnovenie zariadenia Kultúrneho domu v Beckove“. 

 

K bodu 13.: 

Inventarizácia majetku obce k 31.12.2021 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Riadna inventarizácia sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. Termín vykonania inventarizácie finančného majetku je navrhnutý do 

21.1.2022 a inventarizácia hmotného majetku od 10.1.2022 do 28.1.2022. K predloženému 

materiálu nemali poslanci pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie 

jednotlivých inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2021. 

 

K bodu 14.: 

V bode rôzne starosta obce informoval o vyhodnotení cenových ponúk na Tatru 815, o podaní 

žiadosti na traktor, informoval, že projekt cyklotrasy je projektantom odovzdaný na úrade 

v papierovej a elektronickej podobe, je vypracovaná štúdia na rekonštrukciu podkrovných 

priestorov prístavby základnej školy, pantrekovej dráhy za školou. Čo sa týka projektu 

Dragon, čakáme na vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktorý je odovzdaný na 

odsúhlasenie na Ministerstve informatizácie. 

Poslanci uložili obecnému úradu uskutočniť výber dodávateľa na zabezpečenie inžinierskej 

činnosti na cyklotrasu v rozsahu zabezpečenia  územného a stavebného konania. 

 

K bodu 15.: 

V diskusii sa poslanci venovali odpadom, diskutovali o plusoch a mínusoch množstevného 

zberu odpadu, o tom, že musíme znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý v obci 

produkujeme a ukladáme na skládku, pretože za uloženie budeme stále viac platiť, je to na 

každom občanovi, aby sa k tomu postavil zodpovedne. Plánované kontajnerové stojiská 

nebudú plniť svoju úlohu, pokiaľ občania nebudú pristupovať zodpovedne k separovaniu. 
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Komisia životného prostredia odporučila vyzvať podnikateľov, ktorí ukladajú hlinu na 

pozemky za diaľničným mostom, aby hlinu rozhrnuli, aby tam nebol ukladaný iný odpad. 

 

K bodu 16.: 

Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 5.11.2021: 

 

uz.č.282/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.9. 2021 bez pripomienok. 

uz.č.283/2021 –  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informatívnu správu o výsledku 

kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  za 1.polrok 

2021 bez pripomienok. 

uz.č.284/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2020, v ktorej sa konštatuje, 

že: 

 - informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade 

s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a sú v súlade s individuálnou účtovnou 

závierkou za daný rok, 

- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve vrátane 

údajov individuálnej výročnej správy, ktoré sa v nej uviedli v súlade so zákonom 

o účtovníctve. 

uz.č.285/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť hlavnej kontrolórky obce 

Ing. Andrey Trstenskej o súhlas s vykonávaním podnikania a  inej zárobkovej činnosti a 

 súhlas s členstvom v orgánoch právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť. 

b)  Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť hlavnej kontrolórky obce Ing. Andrey Trstenskej 

o udelenie súhlasu s vykonávaním podnikania a  inej zárobkovej činnosti a  súhlas 

s členstvom v orgánoch právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť. 

uz.č.286/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu obce za 

3.štvrťrok 2021 s pripomienkami: 

- Obecné zastupiteľstvo poverilo riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov predložením 

koncepcie zefektívnenia prevádzky ZŠ s MŠ J. M. Hurbana s termínom do konca januára 

2022. 

-  Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ uskutočniť výberové konanie na spracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektriny v MŠ. 

uz.č.287/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k zmene rozpočtu obce na rok 2021 – úprave rozpočtu č.6 – rozpočtové opatrenie starostu 

obce č.2. 

uz. č. 288/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k zmene rozpočtu obce na rok 2021 – zmena č.7. 

uz.č.289/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – zmenu 

č. 7 s pripomienkami: 

- na strane príjmov navýšiť výnos dane z príjmov na 183 000€, 

- na strane výdajov zaradiť projektovú štúdiu na rekonštrukciu klubu pri parku vo výške 

3932€. 

uz.č.290/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov na 

rok 2022 a vzalo na vedomie rozpočet ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov na roky 2023, 2024 bez 

pripomienok. 

 

uz.č.291/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2022, 2023, 2024. 
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uz.č.292/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Beckov na rok 2022 a vzalo 

na vedomie rozpočet Obce Beckov na roky 2023, 2024 s pripomienkami: 

- Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ spracovať dodatok VZN o príspevkoch spoločenským 

organizáciám s posunom podania žiadosti najneskôr do termínu 31.3.2022. Uvedený dodatok 

bude mať platnosť len na rozpočtovaný rok 2022. 

- Obecné zastupiteľstvo uložilo spracovať dodatok k VZN o odpadoch zavedením intervalovo 

– množstevného zberu komunálneho odpadu od roku 2022. 

- z položky štúdia rekonštrukcie klubu pri parku vyčleniť sumu 3 500 € a vytvoriť položku 

spolufinancovanie projektu „Obnovenie zariadenia Kultúrneho domu v Beckove“. 

uz.č.293/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie jednotlivých 

inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2021. 

uz.č.294/2021  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave investičných 

akcií v obci. 

uz.č.295/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo : 

Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na podporu 

udržateľnosti a   odolnosti  kultúrnych  inštitúcii  v súvislosti  s pandémiou COVID-19, na 

projekt : „Obnovenie zariadenia Kultúrneho domu v Beckove“, realizovaný Obcou Beckov. 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, čo predstavuje čiastku min. 2750,- € max. 3500,- €. Predpokladaná min. 

výška NFP je 50 000,-€ a max. výška je 70 000, 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  

- s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

uz.č.296/2021 – Obecné zastupiteľstvo uložilo uskutočniť výber dodávateľa na zabezpečenie 

inžinierskej činnosti na cyklotrasu v rozsahu zabezpečenia  územného a stavebného konania. 

 

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 10.11.2021 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Ján Macejka 

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Ing. Lenka Bartošová, PhD. 
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