
1 

 

Z á p i s n i c a 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.11.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Anna Kabelíková – osp. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci 

5. Čerpanie rozpočtu  Obce Beckov za 3. štvrťrok 2019 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpočtu obce č.5  na rok 2019  

7. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019  č.5 

8. Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO 

9. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov a prítomných 

občanov, na začiatku prítomných 6 poslancov, (neskôr 8 poslancov) konštatoval, že 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Mareka Jambora,  a p. Petra Benka, za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jaroslava Hlavu a Ing. Jaroslava Martiša. Za 

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

podľa pozvánky. O návrhu programu a návrhovej komisii dal hlasovať. Prítomných 6 

poslancov, 6 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 20.9.2019 – previedol zástupca 

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

konaného dňa 20.9.2019 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci – starosta obce informoval 

o stretnutí zástupcov obce, poslancov, Farmy Beckov, záhradkárov zo Sychrova a PZ Hurban 

Beckov, užívajúcich cestu nad Tehelňou. Spoločne sa dohodli na postupe pri užívaní 

a udržiavaní cesty, aby sa nepoškodzovala. Ing. Maslo oreže stromy nad Tehelňou, 

zástupcovia  Farmy Beckov prisľúbili, že prečistia priehradzky. Ing. M. Jambor – nemali by 

tam chodiť s ťažkými autami, zákaz pre autá nad 3,5 tony. Ing. J. Martiš – najväčší problém je 

voda, musíme zabrániť, aby stekala po ceste. Ing. J.Macejka – na stretnutí sa hovorilo, že 

tonáž sa obmedzí. Starosta – poľovníci sa s Farmou dohodli na postupe, boli pozrieť, čo treba 

spraviť. Ing. J.Martiš navrhol uskutočniť kontrolu v jarných mesiacoch. Ing. M.Jambor –

preveriť možnosť dopravného obmedzenia do 7 ton. 
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Starosta obce spolu s Ing. Martišom ďalej informovali o dokončení prác pri zdravotnom 

stredisku, pri stavebných prácach sa navýšil rozpočet, muselo sa spevniť podložie, vyrobiť 

nové poklopy, neboli urobené sondy, je potrebné zadať výrobu brány a zábradlia pri vstupe do 

strediska od ulice. Brána je zadaná na priamo, prieskum trhu na internete, cena 3100 € s DPH 

+ zábradlie. Prieskum trhu – príloha zápisnice. 

Ing. J.Macejka sa pýtal, či sa bude zatepľovať materská škola, či na tom pracuje? V jarných 

mesiacoch sa malo zatepľovať, ale na projekte sa nerobí. Ing. J.Martiš – základná škola – 

podkrovie, sa bude zatepľovať, môže sa aj v zimných mesiacoch. Ing. J. Macejka – je 

potrebné rátať s tým, že tam pôjde elektrika, aby nevznikli zbytočné škody. Je na to 

plánovaných málo financií. 

Starosta obce ďalej informoval o podaných projektoch na hrad z MK SR a to na hradnú 

kaplnku a účasť nezamestnaných v roku 2020. Projekt na žiadosť z nórskych fondov bude 

o dva týždne pripravený na preloženie, termíny sa dodržiavajú. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o podaných projektoch a realizácii projektov v obci 

na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Čerpanie rozpočtu  Obce Beckov za 3. štvrťrok 2019 – predložil starosta obce, písomne, 

priložené k zápisnici. Materiál poslanci dostali vopred e-mailom. Na zasadnutí bol predložený 

materiál analýza daňových nedoplatkov. Starosta obce informoval, že boli vydané všetky 

rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností, následne budú vydané rozhodnutie na malé 

zdroje znečistenia ovzdušia a poplatok za ubytovanie. E.Benko – žiada správcu dane, aby bola 

vypracovaná analýza výberu daní a poplatkov štvrťročne a predkladaná na zasadnutí 

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu Obce Beckov za 

3.štvrťrok 2019 s pripomienkou. Obecné zastupiteľstvo uložilo správcovi dane vypracovať 

štvrťročne analýzu najväčších daňových nedoplatkov a riešenie na ich vymáhanie a túto 

predkladať na zasadnutí zastupiteľstva. 

 

K bodu 6.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpočtu obce č.5  na rok 2019 – predložila 

hlavná kontrolórka obce p. Z.Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Odporučila 

zastupiteľstvu zmenu rozpočtu schváliť. Poslanci nemali k predloženému stanovisku žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k Zmene rozpočtu obce na rok 2019 č.5. 

 

K bodu 7.: 

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019  č.5 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Úprava rozpočtu sa týka najmä navýšenia v príjmovej časti transfer pre základnú 

školu – stravovacie návyky, vo výdavkovej časti navýšenie na rekonštrukciu zdravotného 

strediska a zakúpenie pneumatík na nákladné vozidlo. Po úprave je rozpočet zostavený ako 

vyrovnaný a je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. E. 

Benko informoval, že finančná komisia prerokovala nevrhnutú zmenu rozpočtu č. 5 

a odporučila zastupiteľstvu úpravu schváliť. Upozorňuje na to, aby sa pri výberoch 

dodávateľov robili prieskumy, aby obec ušetrila financie. Rovnako  je potrebné, aby bol pre 

dodávateľov, ktorí sa chcú prihlásiť  do súťaže, bol poskytnutý dostatočný čas na 

vypracovanie ponúk. Ďalšie pripomienky k zmene rozpočtu obce č.5 neboli. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2019 č.5 bez pripomienok. 
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K bodu 8.: 

Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO – predložil starosta 

obce, písomne priložené k zápisnici. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce 15 dní pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva a na webovej stránke obce. Starosta obce vysvetlil, že 

poplatok sa nezvyšoval od roku 2013 a vzhľadom na zvýšené náklady pri uskladňovaní 

a zvoze komunálneho odpadu je potrebné poplatok zvýšiť. Je zároveň nutné vplývať na 

občanov, aby separovali triedený odpad, aby sa tento nenachádzal v komunálnom odpade, 

pretože musíme zároveň zvýšiť % vyseparovanosti odpadu až na 40%, pretože sa prudko 

zvyšuje poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládkach, takže ak sa nezvýši % 

separácie, nebude stačiť ani zvýšenie poplatku na občana. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

komisii životného prostredia vypracovať návrh opatrení, ktoré budú viesť k zvýšeniu % 

separácie odpadu. Ľ. Hajdúšek – občania nepochopili z letáku, ktorý bol doručovaný do 

schránok, ako majú vykladať smetné nádoby. Navrhol, aby bolo zvolané k tejto problematike 

verejné zhromaždenie občanov. Poslanci sa k tomuto návrhu priklonili. Starosta dal o návrhu 

hlasovať. 8 prítomných poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zvolať verejné zhromaždenie občanov s programom 

zameraným na informovanie o nakladaní a separovaní odpadov v termíne koniec januára, 

začiatok februára 2020. 

 

K bodu 9.: 

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 – 

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

mailom vopred. K správe nemali žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2018. 

 

K bodu 10.: - rôzne – 

M.Šulejová, Beckov č.40 sa pýtala na riešenie petície občanov Ulice Pod Hôrkou a Kostolná, 

ktorú spísali a podali už v minulom volebnom období, o opravu cesty.  Keď prší, voda stojí na 

ceste a poškodzuje nehnuteľnosti v jej blízkosti. Ing. J. Martiš – musíme hľadať technické 

riešenie, ako vodu z cesty dostať. Občania, ktorí tam bývajú, by mali mať zvedenú vodu zo 

striech do trativodov na svojich pozemkoch, všetci ju vypúšťajú na cestu, aj to je problém. 

Ďalší problém je, že voda z cesty nemá kam odtekať. Dopravné značky (jednosmerná cesta) 

by nemal byť problém zakúpiť a doplniť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prednesenú 

sťažnosť p. M.Šulejovej a bude sa ňou zaoberať. Uložilo stavebnej komisii pripraviť návrh 

riešenia na odvodnenie cesty Pod Hôrkou. 

 

Žiadosť Zdena Olaša a Ivety Olašovej, bytom Nové Mesto nad Váhom, Weissova 321/3 

o odkúpenie pozemku parc.č. 367/1 – o výmere 349 m² - starosta obce informoval o podanej 

žiadosti, najskôr je potrebné rozhodnúť o tom, či poslanci navrhujú predaj alebo prenájom 

alebo ponechať terajší stav. Hlavná kontrolórka upozornila na to, že predaj sa musí uskutočniť 

v zmysle zákona o majetku obcí. Poslanci si nechali čas na rozmyslenie,  nie je nutné 

urýchlene rozhodnúť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Zdena Olaša a Ivety 

Olašovej, bytom Nové Mesto nad Váhom, Weissova 321/3 o dokúpenie pozemku parc.č. 

367/1 – záhrada o výmere 349 m² vo vlastníctve Obce Beckov. 
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Starosta obce informoval poslancov o predbežnom jednaní o prenájme hradu, stavebného 

dvora a parkovacích miest za účelom niekoľkodňového natáčania filmu. Poslanci vzali 

informáciu na vedomie. Vyjadrili predbežný súhlas. 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov, že evanjelická cirkev poskytne bývalú evanjelickú 

školu pre účely charitatívneho projektu „Dom na pol cesty“ pre dievčatá z detských domovov, 

ktoré budú zamestnané v blízkom okolí. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

 

Starosta obce navrhol poslancom zmenu termínu decembrového zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci sa dohodli na termíne 21.12.2019. O návrhu dal starosta obce 

hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zmenu termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva z 13.12. 2019 na 

21.12.2019. 

 

Zápis do kroniky obce za rok 2015 – starosta obce informoval, že kronikárka zaslala 

poslancom text zápisu do kroniky za rok 2015. Poslanci navrhli prerokovať tento bod na 

ďalšom zasadnutí z dôvodu krátkeho času na preštudovanie textu. 

 

Na základe návrhu redakčnej rady Beckovských novín starosta obce predložil poslancom 

návrh na novú členku redakcie p. Zuzanu Tehlárovú, bytom Beckov č.556. Poslanci 

k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 

poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh 

starostu obce na novú členku Redakčnej rady Beckovských novín pani Zuzanu Tehlárovú, 

bytom Beckov č.556. 

 

K bodu 11.: 

V diskusii sa pán Milan Bončo, bytom Beckov č.325 sa pýtal, kedy sa bude robiť v obci 

kanalizácia. Starosta obce odpovedal, že najskôr musí byť prepracovaný projekt na 

kanalizáciu, pretože pôvodný už nevyhovuje platným normám a potom sa môže podať 

žiadosť, ale veríme, že kanalizáciu zrealizuje TVK, a.s. Ing. J. Martiš – prednejšie je 

vybudovanie nového vodného zdroja, pretože ak by sa stala havária, sme bez vody.  

Poslanci sa vyjadrovali k jednotlivým bodom programu. 

Nesvieti lampa pri vstupe da základnej škole. Ing. J. Martiš upozornil, že je potrebné podávať 

návrhy do rozpočtu obce na rok 2020.  Ing. M.Jamor  - dokončiť podklady k projektom, aby 

sa mohli použiť na dotácie. Ing. J.Macejka navrhol zvýšiť dane z nehnuteľností. Poslanci 

požadujú analýzu pre zvýšenie dane z nehnuteľnosti a dane za psa. Obecné zastupiteľstvo 

uložilo správcovi dane vypracovať analýzu dopadu na rozpočet obce pri zvýšení dane 

z nehnuteľnosti a dane za psa s termínom  do 27.11.2019. 

 

K bodu 12.: 

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

11.11.2019 : 

uz.č.96/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zo dňa 20.9.2019 bez pripomienok. 

uz.č.97/2019  - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o podaných projektoch 

a realizácii projektov v obci. 

uz.č.98/2019 – Obecné zastupiteľstvo  na vedomie Čerpanie rozpočtu Obce Beckov za 

3.štvrťrok 2019 bez pripomienok. 
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uz.č.99/2019 - Obecné zastupiteľstvo uložilo správcovi dane vypracovať štvrťročne analýzu 

najväčších daňových nedoplatkov a riešenie na ich vymáhanie a túto predkladať na zasadnutí 

zastupiteľstva. 

uz.č.100/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k Zmene rozpočtu obce na rok 2019 č.5. 

uz.č.101/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce na rok 2019 č.5 bez 

pripomienok. 

uz.č.102/2019/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 5 k VZN č. 3/2012 o miestnom 

poplatku za KO a DSO bez pripomienok. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii životného prostredia vypracovať návrh opatrení, 

ktoré budú viesť k zvýšeniu % separácie odpadu. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zvolať verejné zhromaždenie občanov 

s programom zameraným na informovanie o nakladaní a separovaní odpadov v termíne 

koniec januára, začiatok februára 2020. 

uz.č.103/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018. 

uz.č.104/2019 - Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh starostu obce na novú členku 

Redakčnej rady Beckovských novín pani Zuzanu Tehlárovú, bytom Beckov č.556. 

uz.č 105/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Zdena Olaša a Ivety 

Olašovej, bytom Nové Mesto nad Váhom, Weissova 321/3 o dokúpenie pozemku parc.č. 

367/1 – záhrada o výmere 349 m² vo vlastníctve Obce Beckov. 

uz. č.106/2019/a - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prednesenú sťažnosť p. 

M.Šulejovej a bude sa ňou zaoberať. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii pripraviť návrh riešenia na odvodnenie 

cesty Pod Hôrkou. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu doplniť chýbajúce dopravné značky v časti 

pod Hôrkou. 

d) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu upozorniť obyvateľov ulice Pod Hôrkou na 

nevyhovujúce umiestnenie zvodov dažďovej vody zo striech domov na ulicu, čo spôsobuje jej 

zatápanie. Dažďové zvody majú byť zvedené na pozemky majiteľov pozemkov alebo do 

trativodov. 

uz.č.107/2019 - Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu termínu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva z 13.12. 2019 na 21.12.2019. 

uz.č. 108/2019 - Obecné zastupiteľstvo uložilo správcovi dane vypracovať analýzu dopadu na 

rozpočet obce pri zvýšení dane z nehnuteľnosti a dane za psa s termínom  do 27.11.2019. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 13.11.2019 

Zapísala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

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

Ing. Jaroslav Hlava 

         Daniel Hladký 

         starosta obce 

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

Ing. Jaroslav Martiš   


