Zápisnica
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.5.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Jaroslav Hlava
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
3. Sľub nastupujúceho poslanca
4. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ o zápise detí do 1.ročníka
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2021
8. Stanovenie termínu, podmienok účasti, spôsobu a vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce a náležitosti prihlášky
9. Stanovisko hl. kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021
10. Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021
11. Návrh VZN obce o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach
poskytujúcich služby na území Obce Beckov
12. Nájomná zmluva s NO Hrad Beckov
13. Rôzne:
- prenájom klubu pri parku
- návrhy na Ceny obce
14. Diskusia
15. Záver
K bodu 1.:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce za prísnych protipandemických
opatrení, privítal poslancov, prítomných 7 poslancov, neskôr 8 poslancov, konštatoval, že
zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina.
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Annu Kabelíkovú, Ing. L.Bartošovú, PhD.,
za overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jána Macejku a Ernesta Benka. Za zapisovateľku
určil p. A. Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu.
K bodu 2.:
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – starosta obce informoval
o vzdaní sa mandátu poslanca p. Ľuboša Hajdúška, Beckov č.542, písomne, priložené
k zápisnici. V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva,
par.192, bod 1, nastupuje na miesto poslanca náhradník s najvyšším počtom hlasov, ktorým je
p. Ladislav Vanek, Beckov č.356.
K bodu 3.:
Sľub nastupujúceho poslanca – starosta obce vyzval prítomného p. Ladislava Vaneka
k zloženiu sľubu poslanca, prečítal zákonom predpísané znenie sľubu. Pán Vanek sľub
podpísal. Starosta obce odovzdal nastupujúcemu poslancovi Osvedčenie o zvolení za poslanca
obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolený poslanec obecného
zastupiteľstva p. Ladislav Vanek, trvale bytom Beckov č.356, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva bez výhrad.
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K bodu 4.:
Starosta obce ďalej predložil návrh programu zasadnutia podľa pozvánky s poznámkou, že
v bode 13. rôzne sa nebude prejednávať prenájom klubu pri parku z dôvodu, že žiadateľ
stiahol svoju žiadosť. O programe zasadnutia s doplnkom dal starosta hlasovať. Prítomných
8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol schválený bez pripomienok.
K bodu 5.:
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 16.4.2021– previedol zástupca
starostu obce Ing. J. Martiš. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia
konaného dňa 16.4.2021 na vedomie bez pripomienok.
K bodu 6.:
Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ o zápise detí do 1.ročníka – starosta obce privítal riaditeľa ZŠ
s MŠ J.M. Hurbana v Beckove Mgr. Jozefa Pekaroviča, ktorého požiadal o informáciu.
Riaditeľ školy informoval, že k 30.4.2021 sa do našej základnej školy prihlásilo 19 detí do
1.ročníka. Odchádza 15 deviatakov. Počet prvákov nie je záväzný, pretože rozhodnutia
o prijatí sa vydávajú do 15.júna 2021, takže ešte môže prísť k zmene. Ing. J.Macejka sa
zaujímal, ako sa podarilo deviatakom umiestniť na stredné školy. Túto informáciu riaditeľ
ešte nemá k dispozícii, poskytne ju na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.6.2021.
Ing. M. Jambor sa pýtal na rannú družinu, ktorá zatiaľ nefunguje. Riaditeľ školy odpovedal,
že podľa školského kovidového automatu sa nesmú spájať skupiny, preto zatiaľ ranná družina
nemôže fungovať. E.Benko sa pýtal aký je stav v materskej škole. Riaditeľ odpovedal, že
zápis do materskej školy ešte nebol, bude od pondelka 17.5.2021. Riaditeľ ďalej informoval
o oprave tečúcej strechy – opravu realizoval Peter Ondrejovič. Pri novom rozpočte je
potrebné dať do rozpočtu financie na opravu – rekonštrukciu latovania strechy na základnej
škole. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v
Beckove Mgr. Jozefa Pekaroviča o zápise detí do 1.ročníka základnej školy s požiadavkou
o informáciu o prijatí žiakov na stredné školy a výsledku monitoru deviatakov na ďalšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.6.2021.
K bodu 7.:
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2021 – hlavná kontrolórka
obce predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021, písomne,
priložené k zápisnici. Poslanci dostali návrh e-mailom, nemali k predloženému návrhu
pripomienky. Návrh bol zverejnený na informačnej tabuli obce 15 dní pred konaním
obecného zastupiteľstva. Keďže k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky,
starosta dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné
zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 uvedený v tabuľkovej časti
návrhu plánu kontrol.
Obecné zastupiteľstvo oprávnilo hlavnú kontrolórku obce Beckov vykonávať finančnú
kontrolu v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 na obecnom úrade,
 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
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 u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú
s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to
v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 a kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu obce
v rozsahu nakladania s určenými finančnými prostriedkami podľa schváleného plánu
kontrol.
K bodu 8.:
Stanovenie termínu, podmienok účasti, spôsobu a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
a náležitosti prihlášky – starosta obce predložil materiál, v ktorom navrhol termín voľby
hlavného kontrolóra obce, náležitosti prihlášky, podmienky účasti v zmysle § 18 ods. 1 a §
18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Písomne, priložené k zápisnici,
poslancom zaslané e-mailom. E.Benko navrhol, aby vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
bolo zverejnené v nejakom oblastnom periodiku formou inzerátu. Poslanci žiadajú zverejniť
aj na facebookovej stránke obce a internetovej stránke obce. Ďalej starosta obce vyzval
poslancov, aby schválili spôsob voľby a to verejné alebo tajné hlasovanie. Dal hlasovať za
verejné hlasovanie, prítomných 8 poslancov, 8 za. 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné
zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie voľby hlavného kontrolóra. Pracovný pomer
s pracovným úväzkom 40 hodín mesačne zostáva, poslanci nenavrhovali zmenu. Starosta
obce dal hlasovať o predloženom materiály, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa
zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo termín, podmienky účasti, spôsob a
vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky podľa predloženého
materiálu s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného
kontrolóra Obce Beckov formou vyvesenia na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej
adrese www.obec-beckov.sk a na facebookovej stránke obce v termíne podľa § 18a ods.2
zákona od 17.5.2021. Obecné zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie voľby hlavného
kontrolóra a pracovný úväzok 40 hodín mesačne.
K bodu 9.:
Stanovisko hl. kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021 – hlavná kontrolórka
obce predložila písomne, priložené k zápisnici, e-mailom zaslané poslancom. Hlavná
kontrolórka konštatovala, že celkové príjmy sú plnené na 37% a čerpanie celkovej
výdavkovej časti rozpočtu za 1. štvrťrok 2021 je plnené na 24 %. Odporučila obecnému
zastupiteľstvu čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2021 zobrať na vedomie bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu
obce za 1.štvrťrok 2021.
K bodu 10.:
Čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021 – starosta obce predložil materiál, písomne,
priložené z k zápisnici. Poslancom bol materiál zaslaný e-mailom. V správe o hospodárení
obce za 1.štvrťrok 2021 sa uvádzajú informácie o výnose dane z príjmov, ktoré klesli oproti
rovnakému obdobiu minulého roka o 4%, pri miestnych daniach sa správcovi dane podarilo
v spolupráci s JUDr. Križanom dovyberať časť daní z predchádzajúcich rokov, momentálne
sa expedujú nové daňové výmery na rok 2021. Na výdavkovej strane rozpočtu nie sú výrazné
výkyvy. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, kde sa premieta navyšovanie poplatkov
spoločnosti Marius Pedersen, tiež nárast zákonného poplatku za uloženie komunálneho
odpadu na skládke v súvislosti s níkym % separovanosti odpadu. Očakávame výzvu na
dotáciu na kanalizáciu obce, kedy bude obec pri spoluúčasti na dotácii nútená zobrať úver.
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Preto je dôležité udržať obecné financie v dobrej kondícii. Predseda finančnej komisie p.
Ernest Benko informoval, že komisia prerokovala čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021,
členovia komisie konštatovali, že sa zvýšili náklady na odpady, nemali zásadné pripomienky
a odporučili predložený materiál schváliť. Ďalšie pripomienky k čerpaniu rozpočtu poslanci
nevzniesli. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021 bez
pripomienok.
K bodu 11.:
Návrh VZN obce o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich
služby na území Obce Beckov – starosta obce predložil poslancom návrh nariadenia, ktoré je
vypracované v zmysle pripomienok protestu prokurátora Pd 25/21/3304-2 z 8.3.2021. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh VZN obce o pravidlách času predaja v obchodoch a
v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území Obce Beckov. Obecné zastupiteľstvo
uložilo OcÚ zverejniť návrh nariadenia na informačnej tabuli na webovej stránke obce.
K bodu 12.:
Nájomná zmluva s NO Hrad Beckov – starosta obce predložil nájomnú zmluvu s Neziskovou
organizáciou Hrad Beckov, písomne priložené k zápisnici. Poslancom bola zmluva zaslaná na
pripomienkovanie e-mailom. Starosta obce informoval, že zmluva bola vypracovaná
právnikom. Poslanci pripomienkovali, príloha č. 1 – inventúrny súpis nehnuteľných vecí,
príloha zmluvy. E.Benko – v čl. III, bod 4. – nájomné je splatné po ukončení hlavnej
turistickej sezóny a to najneskôr v lehote do 31.12. za aktuálny kalendárny rok. Ostatný text
vypustiť. V bode 8. doplniť ..jednotlivo znížiť alebo zvýšiť a to na základe dohody
Zmluvných strán. Na zníženie alebo zvýšenie nájomného je potrebný súhlas obecného
zastupiteľstva Prenajímateľa. V čl. IV, bod. 4. – len prvá veta platí. Dopracovať článok
v zmysle“... spoluúčasť z dotácie hradí žiadateľ...“. V bode 5. upraviť v poslednej vete dátum
na: k 31.decembru kalendárneho roka za predchádzajúci aktuálny kalendárny rok. V bode 11.
Nájomca je oprávnený ... tretím osobám v zmysle smernice o hospodárení. V článku VI, bod
6. Neoddeliteľnou súčasťou ..prílohy: Zoznam nehnuteľného majetku. Starosta obce po
úpravách dal hlasovať o nájomnej zmluve, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Nájomnú zmluvu s Neziskovou organizáciou
Hrad Beckov s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
K bodu 13.: - rôzne V bode rôzne starosta obce informoval o dvoch žiadostiach, v ktorých snúbenci požiadali
o povolenie obradu uzavretia manželstva na Hrade Beckov. Poslanci navrhli, aby areál Hradu
Beckov bol schválený ako miesto na uzatváranie manželstiev mimo sobášnej miestnosti,
posúdenie vhodnosti termínu bude v kompetencii riaditeľa hradu s ohľadom na program alebo
iné okolnosti. Miestny poplatok vo výške 165 € zostáva ako v Kúrii Beckov. Starosta obce dal
o preloženom návrhu hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo areál Hradu Beckov ako miesto mimo určenej sobášnej
miestnosti na uzavretie manželstva.
Starosta obce informoval poslancov o pokazenom čerpadle na prečerpávacej stanici, oprava
ktorého by mala stáť okolo 4800 € s daňou. Poslanci navrhli nájsť ďalšie dve firmy a pokúsiť
sa získať nižšiu sumu za opravu. Obecné zastupiteľstvo schválilo presun finančných
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prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške
prečerpávacej stanice.

max. 5000 € na opravu čerpadla do

Starosta obce informoval poslancov, že sa prihlásil záujemca o zubnú ambulanciu,
rekonštrukciu priestorov prisľúbil uhradiť, potrebuje vybudovať priečku. E.Benko – je
potrebné spracovať náklady na prerobenie priestorov.
Starosta obce ďalej informoval o potrebe vypracovania projektovej dokumentácie na semafor
pri škole, projekt bude stáť 1800 €. Ing. M.Jambor – je potrebné riešiť aj prechod pre
chodcov so semaforom pre materskej škole, ponuku dať spraviť na dve miesta.
Starosta obce informoval o ponukách na štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy Beckov – Zelená
voda, k dispozícii 6 ponúk, najvýhodnejšia ponuka od Ing. Stanislava Chmela - SDI –
stavebné a dopravné inžinierstvo, Piešťany. E.Benko – navrhuje stretnutie s projektantom p.
Ing. Chmelom, na ktorom by pán Ing. Chmelo odprezentoval štúdiu. Obecné zastupiteľstvo
schválilo výber dodávateľa na štúdiu realizovanosti Cyklotrasy Beckov – Zelená voda Ing.
Stanislava Chmela - SDI – stavebné a dopravné inžinierstvo, Piešťany.
Ceny obce – ak to podmienky dovolia a budú sa môcť uskutočniť Dni obce, je potrebné
predložiť návrhy na ocenených. Poslanci žiadajú zaslať zoznam doteraz ocenených e-mailom.
Obecné zastupiteľstvo uložilo predložiť návrhy na udelenie Ceny obce na rok 2021
s náležitým odôvodnením v zmysle štatútu obce do 25.6.2021.
Starosta obce ďalej informoval , že prihlásil našu obec do súťaže Dedina roka na podnet
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťaž je zameraná na prezentáciu úspešných projektov
a víziu do budúcnosti, napr. kanalizácia obce, spolková činnosť, starostlivosť o životné
prostredie, chránené oblasti, kultúrne dedičstvo a pod. 14.6.2021 navštívi obec hodnotiaca
komisia. Dovtedy zvoláme všetky zložky, školu, hasičov, ochranárov, kultúrnu komisiu
a pod., aby sme pripravili prezentáciu obce.
K bodu 15.:
Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 14.5.2021 :
uz.č.233/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o vzdaní sa mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva p. Ľuboša Hajdúška ku dňu 13.5.2021.
uz.č.234/2021 – Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolený poslanec obecného
zastupiteľstva p. Ladislav Vanek, trvale bytom Beckov č.356, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva bez výhrad.
uz.č.235/2021 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 16.4.2021 bez pripomienok.
uz.č.236/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr.
Jozefa Pekaroviča o zápise detí do 1.ročníka základnej školy s pripomienkami uvedenými
v zápisnici.
uz.č.237/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2021 uvedený v tabuľkovej časti návrhu plánu kontrol.
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b) obecné zastupiteľstvo o p r á v ň u j e
hlavnú kontrolórku obce Beckov vykonávať finančnú kontrolu v súlade so zákonom
o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
 na obecnom úrade,
 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú
s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to
v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 a kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu obce
v rozsahu nakladania s určenými finančnými prostriedkami podľa schváleného plánu
kontrol.
uz.č.238/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo termín, podmienky účasti, spôsob a
vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky podľa predloženého
materiálu s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
b) Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného
kontrolóra Obce Beckov formou vyvesenia na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej
adrese www.obec-beckov.sk a na facebookovej stránke obce v termíne podľa § 18a ods.2
zákona od 17.5.2021.
c) Obecné zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie voľby hlavného kontrolóra obce
a pracovný úväzok – 40 hodín mesačne.
uz.č. 239/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k čerpaniu rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021.
uz.č.240/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2021
bez pripomienok.
uz.č.241/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh VZN obce o pravidlách
času predaja v obchodoch a v prevádzarňach poskytujúcich služby na území Obce Beckov.
b) Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ zverejniť návrh nariadenia na informačnej tabuli na
webovej stránke obce.
uz.č.242/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
Nájomnú zmluvu s Neziskovou
organizáciou Hrad Beckov s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
uz.č.243/2021 – Obecné zastupiteľstvo uložilo predložiť návrhy na udelenie Ceny obce na
rok 2021 s náležitým odôvodnením v zmysle štatútu obce do 25.6.2021.
uz.č.244/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce vo výške max. 5000 € na opravu čerpadla do prečerpávacej stanice.
uz.č.245/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo areál Hradu Beckov ako miesto mimo
určenej sobášnej miestnosti na uzavretie manželstva.
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uz.č.246/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo výber dodávateľa na štúdiu realizovanosti
Cyklotrasy Beckov – Zelená voda Ing. Stanislava Chmela -SDI- stavebné a dopravné
inžinierstvo, Piešťany.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť
a zasadnutie ukončil.
V Beckove, 19.5.2021
Zapísala A. Benková

Overovatelia zápisnice:

..........................................
Ing. Ján Macejka
Daniel Hladký
starosta obce
..........................................
Ernest Benko
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