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 Z á p i s n i c a 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.11.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ľuboš Hajdúšek, Ing. Marek Jambor, 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Čerpanie rozpočtu obce za 3.štvrťrok 2020 

5. Prerokovanie návrhu VZN o odpadoch – aktuálne zmeny a doplnky nariadenia 

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

7. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2019 

8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2020 

10. Rôzne  

11. Diskusia 

12. 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. Lenku Bartšovú, PhD. a Ernesta Benka,  

za overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jaroslava Hlavu a Annu Kabelíkovú. Za 

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

podľa pozvánky. O programe zasadnutia  a návrhovej komisii dal starosta hlasovať. 

Prítomných 6 poslancov, 5 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a návrhová komisia boli schválené bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaných dňa 18.9.2020 a 19.10.2020 – previedol 

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

zasadnutí konaných v dňoch 18.9. a 19.10.2020  na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Čerpanie rozpočtu obce za 3.štvrťrok 2020 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici, starosta obce informoval, že materiál všetci poslanci dostali e-mailom, 

prerokovala ho finančná komisia, ktorá odporučila čerpanie rozpočtu vziať na vedomie. 

Poslanci nemali pripomienky k predloženému materiálu. Starosta obce dal hlasovať, 

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

na vedomie čerpanie rozpočtu Obce Beckov na rok 2020 za 3.štvrťrok 2020 bez pripomienok. 

 

Starosta dôrazne požiadal poslancov, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a mali 

rúška. ( požiadal, aby toto upozornenie bolo zaznamenané v zápisnici) 
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K bodu 5.: 

Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady – starosta obce predložil poslancom návrh pozmeneného nariadenia, poslanci dostali 

materiál e-mailom, písomne, priložený k zápisnici. Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2021 sa musí 

zberať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, obec musí zabezpečiť tento vývoz, čím sa 

zvýšia náklady na vývoz odpadu. Obecný úrad pripravil návrh na zvýšenie poplatku  o 1 € na 

24 € na rok. Finančná komisia prerokovala tento návrh a odporučila zvýšiť poplatok na rok na 

26 € z dôvodu nedotovania nákladov za komunálne odpady z rozpočtu obce. Pokiaľ 

nezavedieme množstvový zber, nebude táto suma spravodlivá, tento sa má zavádzať od roku 

2022, kedy bude povinnosťou zberovej spoločnosti mať vážiace zariadenia na zberných 

smetných vozidlách. Podľa prepočtov sa neznížilo množstvo komunálneho odpadu, ktoré 

občania ukladajú do smetných nádob, približne rovnako v roku 2019 aj v roku 2020. 

Kontajnerový zber odpadu na prevádzke, teda aj nadmerný odpad sa  neúmerne zvýšil. Obec 

nemôže dotovať odpad, ktorý  občania privezú na prevádzku. Preto obecný úrad navrhol 

v nariadení poplatok za drobný stavebný odpad a nadmerný odpad stanoviť na 0.06 € /kg. Na 

obecnú prevádzku sa zakúpila váha na odpad do 1 tony a bude zaň platiť. E. Benko – na 

odpady obec dopláca 10 000 € a chceme vyberať len 0,06 €/kg, čo je málo, keď občan 

privezie odpad, má si ho zaplatiť v takej výške, za akú nám ho zberová spoločnosť odvezie 

a uloží na skládku. Ing. Jaroslav Martiš – dôchodcovia nemajú toľko odpadu a musia platiť 

rovnaký poplatok, 26 € je pre nich veľa. Poslanci sa pýtali na systém ELWIS, ktorý nám mal 

pomôcť. Starosta obce objasnil, že tvorcovia programu pripravujú zľavový systém, ktorý sa 

má využiť na zníženie poplatku pre tých, ktorí separujú. Starosta obce zdôraznil, že od 

1.1.2021 musí podľa zákona obec zberať BRKO, 1.polrok nebudú sankcionované, ale musíme 

nejako začať. Budú 3 kontajnerové nádoby, ktoré budú umiestnené pri bytových domoch 195, 

204 a 52 a do týchto sa bude ukladať kuchynský odpad, ktorý sa bude pravidelne vyvážať. 

Rodinné domy majú prevažne kompostéry a hnojiská, na ktoré sa za určitých podmienok 

môže kuchynský odpad ukladať ( musí sa premiešať s biologickým odpadom). Niektoré nové 

rodinné domy nemajú dostatočne veľké pozemky, aby „uživili“ kompostéry, preto budú tiež 

využívať kontajnery na biologický odpad pri bytových domoch. Za zber a odvoz tohto odpadu 

bude obec platiť, takže sa musí poplatok zvýšiť. E.Benko – malo by sa vychádzať z ELWIS-u, 

tí, čo najviac separujú by mali platiť menej, ktorí separujú stredne – tiež poplatok o niečo 

nižší a tí, čo neseparujú, by mali byť v prvom rade sankcionovaní a mali by platiť najvyšší 

poplatok. Tí, čo majú kompostéry by mali tiež menej platiť. Vo VZN by sa mala rozlíšiť 

položka za odvoz a likvidáciu kuchynského biologického odpadu. Obecné zastupiteľstvo 

žiada zrealizovať úpravu VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný 

stavebný odpad v zmysle pripomienok uvedených v zápisnici. Uložilo ekonomickému 

oddeleniu pripraviť finančné rozbory k navrhovaným jednotkovým cenám. 
 

K bodu 6.: 

Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 – starosta obce predložil návrh, ktorý 

poslanci dostali e-mailom, písomne, priložený k zápisnici. Starosta obce informoval 

prítomných, že návrh sa predkladá po prerokovaní vo finančnej komisii, ktoré navrhla určité 

úpravy, ktoré boli do návrhu zapracované. Predseda finančnej komisie E. Benko – myslí si, že 

pre fekál by mala byť väčšia rezerva, rátať s opravami. Ing. J. Martiš nesúhlasí so zvýšením 

nájmu doktorkám na zdravotnom stredisku – detská doktorka odíde, starosta obce – inde 

platia nižší nájom. P. Benko – je treba s nimi rokovať, aký nájom sú ochotné zaplatiť, obec 

vybudovala parkovisko, bránu, mali by sa podieľať na financovaní upratovačky. Poslanci 

navrhli prejednať s doktorkami úpravu nájmu.  E. Benko – na zateplenie materskej školy 
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presunuli prostriedky zo sadrokartónov – úprav základnej školy. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie návrh rozpočtu Obce Beckov na rok 2021. Uložilo predkladať návrhy 

a pripomienky k zverejnenému návrhu rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 do 9.12.2020 

písomne na OcU, na e-mail uctaren@obec-beckov.sk. 
 

K bodu 7.: 

Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2019 – 

predložil starosta obce, písomne, priložená k zápisnici, poslanci obdržali materiál mailom. Na 

záver v správe  audítor konštatuje, že Obec Beckov konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Správu nezávislého 

audítora z overenia účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2019 bez pripomienok. 
 

K bodu 8.: 

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 – starosta obce informoval, že audítor vypracoval 

konsolidačnú výročnú správu, ktorá bola poslaná poslancom e-mailom. Poslanci nemali 

k správe pripomienky. E. Benko – materiál bol zaslaný neskoro, nemohol si ho dôkladne 

preštudovať. Starosta obce dal hlasovať za schválenie správy, prítomných 6 poslancov, 5 za, 0 

proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Konsolidovanú výročnú správu 

za rok 2019 bez výhrad. 
 

K bodu 9.: 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 – predložil 

starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Riadna inventarizácia sa vykonáva v zmysle 

zákona o účtovníctve, starosta predložil zloženie ústrednej inventarizačnej komisie, čiastkovej 

inventarizačnej komisie pre finančný majetok a komisiu na vykonanie inventarizácie 

materiálu skladu IPCHO, ktorú vyžaduje okresný úrad vykonať fyzicky. Termín vykonania 

inventarizácie finančného majetku je do 25.1.2021. Poslanci nemali k zloženiu komisií 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie jednotlivých inventarizačných 

komisií na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2020. 
 

K bodu 11.: 

V diskusii sa p. Anna Kabelíková pýtala starostu obce, či bude nová zubná ambulanciu. 

Starosta obce odpovedal, že po prerokovaní podmienok zriadenia ambulancie na hygiene 

nakoniec pani doktorke priestory nevyhovujú, takže zatiaľ nie. 
 

Peter Benko – upozornil, že vo výzvach z fondov EU na čistejšie ovzdušie je výzva na 

zaobstaranie čistiaceho auta pre obec, mohla by sa podať žiadosť. 
 

mailto:uctaren@obec-beckov.sk
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K bodu 12.: 

Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

20.11.2020 : 

 

uz.č.189/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva konaných dňa 18.9.2020 a 19.10.2020 bez pripomienok. 

 

uz.č.190/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu Obce Beckov na 

rok 2020 za 3.štvrťrok 2020 bez pripomienok. 

 

uz.č.191/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo žiada upraviť VZN č.1/2020 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle pripomienok uvedených 

v zápisnici. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo ekonomickému oddeleniu pripraviť finančné rozbory 

k navrhovaným jednotkovým cenám. 

 

uz.č.192/2020 –  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh rozpočtu Obce Beckov na 

rok 2021. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo predkladať návrhy a pripomienky k zverejnenému návrhu 

rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 do 9.12.2020 písomne na OcU, na e-mail uctaren@obec-

beckov.sk. 

 

uz.č.193/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

z overenia účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.194/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019 

bez výhra. 

 

uz.č.195/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie jednotlivých 

inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2020. 

 

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 24.11.2020 

Zapísala A. Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Jaroslav Hlava        

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Anna Kabelíková  

 


