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 Z á p i s n i c a 

z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.2.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Daniel Hladký, Ing. Jaroslav Hlava 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

programu 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Návrh na zmenu ÚPN–O Beckov – lokalita za školou 

5. Rekonštrukcia ZP Hrad Beckov – projekt Dragon 

6. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021 

7. Odborné stanovisko k rozpočtovým opatreniam k rozpočtu obce na rok 2021 

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2022 

9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021 

10. Investičný zámer – uloženie IS v pozemkoch obce 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril Ing. Jaroslav Martiš, zástupca starostu obce, 

privítal poslancov, vysvetlil neprítomnosť starostu z dôvodu práceneschopnosti, na začiatku 

prítomných 7, neskôr 8 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – 

prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Ing. Jaroslav Martiš navrhol do návrhovej komisie pp Ing. Lenku Bartošovú, PhD. a Ernesta 

Benka, za overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jána Macejku a Ladislava Vaneka. Za 

zapisovateľku určil p. A. Benkovú. Predložil návrh programu podľa pozvánky, navrhol 

z programu vylúčiť bod 4. a bod 10., ktoré budú prerokované na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Dal o návrhu programu hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 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 10.12.2021 

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 10.12.2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Rekonštrukcia Západného paláca Hradu Beckov – Projekt Dragon – informáciu podal Ing. 

Jaroslav Martiš, 2.2.2022 sa uskutočnilo otváranie obálok, ceny materiálov išli veľmi hore, 

z projektu Dragon by sa mohlo prefinacovať 75 % nákladov, zvyšok musí uhradiť obec. 

Jediná iná možnosť by bola zrušiť súťaž, čo by znamenalo, že by sme nestíhali termíny. Nie je 

možné, že by sa urobilo menej prác, musí byť podľa zmluvy dokončené celé dielo.  Už 

nemôžeme presúvať peniaze medzi tzv. tvrdými  a mäkkými aktivitami. Stavebný dozor nie je 

vysúťažený čo bude znamenať ďalšie peniaze Je riziko vzniknú určite aj ďalšie neoprávnené 
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náklady, ktoré bude musieť obec zaplatiť.  Ing. J. Macejka – celé to mešká 13 mesiacov. 

Súťaž bola vypísaná na krátku dobu. E. Benko – veľké navýšenie cien, napr. búracie práce, 

podsypy, dubové dvere – veľmi drahé. Na druhej strane, keď nám niekto dáva peniaze, 600 

tis. eur nám len tak niekto nedá. Nemuseli by sme dostať peniaze  na ďalšie projekty. Musíme 

však chyby, ktoré sa urobili podchytiť, pomenovať, aby sme sa im v budúcnosti vyvarovali. 

Hrad je naše vlastníctvo, musíme sa oň starať. Ing. M. Jambor – bude to drahšie, upozorňuje, 

že ešte obec zaplatí ďalšie peniaze. E. Benko doporučil prijať uznesenie, že obecné 

zastupiteľstvo ukladá výberovej komisii vybrať dodávateľa v zmysle verejného obstarávania. 

Ing. J. Martiš dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 7 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o projekte Dragon – rekonštrukcia 

Západného paláca Hrad Beckov. Obecné zastupiteľstvo uložilo výberovej komisii vybrať 

dodávateľa v zmysle verejného obstarávania.  

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana predložil informáciu o naplnenosti školy a škôlky, má 

pripravené články do Beckovských novín, list rodičom, ktorých deti dosiahnu vek na zápis do 

škôlky. Navrhol, že by sa mohli do kalendára, ktoré vydáva mikroregión, uverejniť fotografie 

zo života škôlky. Ing. M. Jambor – presvedčiť rodičov, aby dali deti do škôlky skôr. E. Benko 

– je potrebné rodičom vysvetliť, prečo potrebujeme naplniť kapacitu, rodičia by mali vedieť, 

že sa podieľajú na udržateľnosti škôlky. Viac pozornosti venovať informovanosti rodičov – 

informácie na facebookovú stránku. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženú 

koncepciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov na  zefektívnenie prevádzky ZŠ s MŠ J. 

M. Hurbana a doporučilo v maximálnej miere využiť všetky dostupné elektronické aj printové 

možnosti prezentácie a popularizácie ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov s dôrazom na nástup detí 

do materskej školy v septembrovom termíne. 

 

K bodu 6.: 

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021 – písomne, priložené  k zápisnici. Správa o hospodárení 

je prílohou zápisnice. Čerpanie rozpočtu prerokovala finančná komisia, predseda komisie p. 

E. Benko uviedol, že cca 200 tis. eur by mohlo byť presunuté do rezervného fondu. Komisia 

konštatovala, že sa darí vymáhať daňové nedoplatky, tiež odpady nedotujeme. Finančná 

komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby uložilo obecnému úradu vypracovať 

ekonomiku nákladov na vývoz a likvidáciu fekálií. K čerpaniu rozpočtu obce za rok 2021 

neboli iné pripomienky. Ing. J. Martiš dal hlasovať o uznesení, prítomných 8 poslancov, 8 za 

0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Čerpanie rozpočtu 

obce za rok 2021. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať ekonomiku 

nákladov na vývoz a likvidáciu fekálií s termínom do budúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 7.: 

Odborné stanovisko k rozpočtovým opatreniam k rozpočtu obce na rok 2021 – hlavná 

kontrolórka obce Ing. Andrea Trstenská predložila svoje stanovisko  k zmenám rozpočtu obce 

na rok 2021, rozpočtovým opatreniam starostu obce  - písomne, priložené k zápisnici, 

poslanci obdržali e-mailom. K predloženému materiálu nemali pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko k zmene rozpočtu obce Beckov na rok 

2021 č.8 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.3, k zmene rozpočtu obce Beckov na rok 

2021 č.9 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.4, k zmene rozpočtu obce Beckov na rok 

2021 č.10 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.5, k zmene rozpočtu obce Beckov na rok 

2021 č.11 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.6. 
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K bodu 8.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2022 – predložil Ing. J. Martiš, zástupca starostu obce, písomne, 

priložené k zápisnici. Úpravu rozpočtu obce na rok 2022 prerokovala finančná komisia. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Andrea Trstenská predložila k úprave rozpočtu odborné 

stanovisko, v ktorom konštatovala, že úprava je v súlade so predpismi, rozpočtovým 

opatrením budú navýšené príjmové finančné operácie z prostriedkov rezervného fondu 

o 159 120 eur. Z prostriedkov rezervného fondu v hodnote 159 120 eur a z presunutých 

finančných prostriedkov v hodnote 51 500 eur budú hradené kapitálové výdavky. 

V rezervnom fonde zostane 53 470,76 eur. Upravený rozpočet obce je zostavený ako 

vyrovnaný. Navrhovanú zmenu rozpočtu odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť.  

Predseda finančnej komisie p. E. Benko informoval obecné zastupiteľstvo, že po prerokovaní 

návrhu, finančná komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu obce na rok 

2022 schváliť. Poslanci diskutovali o budovaní plotu pri ihrisku, základnú informáciu podal 

Ing. J. Martiš. Ing. M. Jambor je sklamaný ako sa „šafári“ s peniazmi z obecného rozpočtu. 

Plot sa mal robiť brigádnicky, nie platiť za prácu,  malo by sa to odraziť na postoji 

k futbalovému mužstvu. Finančná komisia odporučila, aby bol predložený prehľad čerpaných 

finančných nákladov na plot a vypracovať technický návrh na jeho realizáciu aj 

s dodatočnými finančnými požiadavkami. Ing. J. Martiš dal o schválení uznesenia hlasovať. 

Prítomných 8 poslancov, 7 za, 0 proti, 1 sa  zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo  zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – úpravu rozpočtu č.1 s pripomienkou. 

 

K bodu č.9.: 

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021 – hlavná kontrolórka obce Ing. 

Andrea Trstenská predložila správu o kontrolnej činnosti za minulý rok, písomne, priložená 

k zápisnici. Poslanci obdržali správu e-mailom. Nemali k predloženej správe žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní vzalo na vedomie správu hlavnej 

kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 12.:  

V diskusii Ing. J. Martiš informoval o nových stavebných aktivitách – p. Ján Bolech predáva 

pozemky, na ktorých chcú budúci majitelia stavať rodinné domy, LMT Invest žiada 

o povolenie druhého domu s troma bytovými jednotkami, vlastníci pozemkov za školou 

žiadajú o zmenu územného plánu. Je potrebné týmto aktivitám venovať náležitú pozornosť 

a prejednať ich na samostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva s tým, aby boli pripravené 

podklady. Ing. M. Jambor – trvať na vybudovaní nových ciest, ktoré budú viesť do a z IBV za 

školou, nie cesta cez dvor základnej školy, to je neprípustné. Cesta musí byť vybudovaná 

s dostatočnou dimenziou a vyúsťovať na hlavnú cestu  II/507. 

E. Benko – je vôbec rozumné otvárať ďalší stavebný obvod? Mali by sme povedať, kde sa 

bude v Beckove v prvom rade stavať.  

Ďalšia diskusia bola o počte žetónov, ktoré dostali občania do domácností, mnohí sú 

nespokojní. Rodiny s deťmi do 3 rokov – počet žetónov nestačí, majú plienky, ktoré im 

zapĺňajú smetné nádoby,  preto bolo dohodnuté, že sa upraví počet žetónov.  Hlavná 

kontrolórka informovala poslancov, že preverí, či sa môže prijať doplnok nariadenia, aby sa 

mohli riešiť podobné prípady. Poslanci sa dohodli, že daná problematika sa dorieši na 

nasledujúcom zastupiteľstve. 

P. Benko – pýtal sa na stanovisko poslancov k balíkoboxom, ktoré by mohli byť umiestnené 

pri obecnom úrade. Zašle poslancom informáciu od firmy, ktorá túto službu občanom ponúka. 
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K bodu 13.: 

Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 11.2.2022 : 

uz.č.310/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2021 bez pripomienok. 

uz.č.311/2022 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o projekte Dragon – 

rekonštrukcia Západného paláca Hrad Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo výberovej komisii vybrať dodávateľa v zmysle verejného 

obstarávania. 

uz.č.312/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021 

s pripomienkou: 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať ekonomiku nákladov na vývoz 

a likvidáciu fekálií s termínom do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

uz.č.313/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko k zmene 

rozpočtu obce Beckov na rok 2021 č.8 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.3, k zmene 

rozpočtu obce Beckov na rok 2021 č.9 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.4, k zmene 

rozpočtu obce Beckov na rok 2021 č.10 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.5, k zmene 

rozpočtu obce Beckov na rok 2021 č.11 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č.6. 

uz.č.314/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky k Návrhu na zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.1. 

uz.č.315/2022 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – 

úpravu rozpočtu č.1 s pripomienkou. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu predložiť prehľad čerpaných nákladov na 

oplotenie ihriska a technický návrh na jeho realizáciu s dodatočnými finančnými 

požiadavkami. 

uz.č.316/2022 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní vzalo na vedomie správu hlavnej 

kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 bez pripomienok. 

uz.č.317/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženú koncepciu riaditeľa ZŠ 

s MŠ J.M. Hurbana Beckov na  zefektívnenie prevádzky ZŠ s MŠ J. M. Hurbana 

s pripomienkou: Obecné zastupiteľstvo doporučilo v maximálnej miere využiť všetky 

dostupné elektronické aj printové možnosti prezentácie a popularizácie ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana Beckov s dôrazom na nástup detí do materskej školy v septembrovom termíne. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zástupca starostu obce poďakoval poslancom za 

aktívnu účasť a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 16.2.2022 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Lanka Bartošová, PhD.      Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Ernest Benko 


