
Z á p i s n i c a 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 16.12.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Benko Ernest, Ing. Bartošová Lenka (p. Peter Benko sa ospravedlnil a prišiel 

neskôr a pani Anna Kabelíková odišla, z ospravedlniteľných dôvodov, po príchode p. Petra 

Benku) 

 

 Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                                                  

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

3. Kontrola plnenia uznesení                                                                                                           

4. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach                                                                        

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 

a 2022                                                                                                                                                          

6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022                                                

7. Konsolidačná výročná správa Obec Beckov za rok 2018                                                                            

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2020                                                                     

9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2019, inventarizačné komisie                                                     

10. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020                                                                

11. Schválenie zápisu do Kroniky Obce za rok 2015                                                                             

12. Rôzne                                                                                                                                                   

13. Diskusia                                                                                                                                  

14. Návrh na uznesenie, záver 

K bodu 1.:                                                                                                                                                                                   

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné a dal hlasovať za predložený program 

zasadnutia, ktorý bol schválený. 

K bodu 2.:  

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov p. Ing. Jaroslava Martiša a p. Ing. 

Jaroslava Hlavu, za overovateľov zápisnice poslancov p. Ing. Mareka Jambora  a  p. Ľuboša 

Hajdúška. Za zapisovateľku určil p. M. Jurčackovú (zamestnanec OcÚ). Obecné 

zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.  

K bodu 3.:  

Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 11.11.2019 – previedol Ing. Jaroslav Martiš, k 

uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu 

uznesení bez pripomienok.  

 

K bodu 4.: 

Doplnok č. 4, k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach, bol predložený všetkým poslancom 

písomne a bol prejednávaný vo finančnej komisii, ktorá odporučila poslancom znenie tohto 

dokumentu schváliť. OZ dokument schválilo, bez pripomienok. 

 

 



K bodu 5.:  

Hlavná kontrolórka Zdenka Krasňanská predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 

2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, ktoré mali poslanci k dispozícii k preštudovaniu 

vopred. Kontrolórka zhrnula podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri tvorbe rozpočtu 

a odporučila rozpočet OZ schváliť bez pripomienok. (Rozpočet bol zverejnený od 29.11. 

2019.) 

 

K bodu 6.:  

Starosta ešte raz pripomenul vývoj tvorby rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 

a 2022. Zároveň poďakoval poslancom za účasť na rokovaniach, ktoré viedli k finálnej 

podobe rozpočtu a dal hlasovať za jeho schválenie. Rozpočet bol jednohlasne schválený bez 

pripomienok. 

 

K bodu 7.:  

Starosta predložil na rokovanie OZ Konsolidovanú výročnú správu (KVS) za rok 2018, ktorú 

mali poslanci k dispozícii na preštudovanie vopred. Vzhľadom k tomu, že do termínu konania 

OZ neboli poslancami vznesené žiadne pripomienky, dal ju v predloženom znení schváliť. 

KVS za rok 2018 bola jednohlasne schválená bez pripomienok. 

 

K bodu 8.:  

Hlavná kontrolórka obce Zdenka Krasňanská predložila plán kontrol na I. polrok 2020, ktorý 

bol OZ jednohlasne schválený bez pripomienok. 

 

K bodu 9.:  

Starosta obce dal schváliť OZ termín pre vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. Termín vykonania inventarizácie finančného 

majetku je do 24.1.2020 a hmotného majetku do 21.1.2020. Zároveň navrhol na menovanie 

predsedu a členov ústrednej inventarizačnej komisie a predsedov a členov čiastkových 

inventarizačných komisií. (Dokument je prílohou zápisnice.) OZ schválilo vykonanie 

inventarizácie jednohlasne a bez pripomienok. 

 

K bodu 10.:  

Starosta predložil návrh na termíny zasadnutí OZ v roku 2020, ktorý OZ schválilo 

jednohlasne s pripomienkou, že komisie, zriadené pri OZ na zasadnutí 31.1.2019, predložia 

vyhodnotenie svojej činnosti za rok 2019 a zároveň predložia plán svojej činnosti na rok 

2020. 

 

K bodu 11.:  

Starosta vyzval poslancov k schváleniu zápisu do obecnej kroniky za rok 2015, ktorú mali 

k dispozícii v elektronickej forme vopred. Poslanec Ing. Ján Macejka skonštatoval, že  

kronika je podrobným informačným zdrojom pre budúce generácie. OZ schválilo zápis do 

kroniky s pripomienkou, že v roku 2020 ukladajú kronikárke uzatvoriť zápisy za rok 2016 

a 2017. 

 

K bodu 12.:  

Starosta oboznámil poslancov s februárovou (2020) akciou filmovej produkčnej spoločnosti 

v obci. Keďže v súčinnosti s hradom je potrebné zabezpečiť parkovanie a priestory – zázemie 

– pre značný počet členov filmového štábu, je aj potrebné dohodnúť ceny za prenájom 

parkovacích miest a vybraných školských zariadení. Starosta predložil OZ návrh 

cien nájomného za užívanie obecného majetku, ktorý bol výsledkom prieskumu použitých 



cien za podobné služby a ktoré obec predloží filmovej produkčnej spoločnosti ako návrh pred 

uzatvorením zmluvy. Návrh OZ schválilo bez pripomienok. Zároveň starosta oboznámil 

poslancov s aktivitami ZZ Hrad Beckov v otázkach nájomného za hrad. 

 

Poslanec Ing. Marek Jambor podal OZ informáciu o výsledku jednania Komisie životného 

prostredia a verejného poriadku pri OZ v Beckove, kde zhrnul problematiku spojenú 

s likvidáciou odpadu v obci. Vyzdvihol potrebu intenzívnej osvety, dal do pozornosti 

možnosť vytvoriť odmeňovací systém pre tých občanov, ktorí dôsledne odpad separujú, 

hovoril o doplnení smetných nádob na separáciu odpadu aj na verejných priestranstvách 

a doplnení väčších kontajnerov na separovaný odpad. Pripomenul, že od r. 2023 sa bude 

odpad vážiť, čo bude pre lepší prehľad, vyžadovať aj dokonalejší evidenčný softvér pre PC. 

Všetky navrhované riešenia vedú k cieľu – znížiť množstvo nevyseparovaného komunálneho 

odpadu. Navrhol opatrenia, na vyriešenie najaktuálnejších problémov, a to zabezpečenie 

zberu kovového šrotu 4-krát do roka a rozmiestnenie odpadových nádob pre zber 

separovaného odpadu na verejných priestranstvách.  

 

K bodu 13.:  

Ing. David  Jaroščiak (občan zúčastnený na zasadnutí OZ) vzniesol požiadavku, že by bolo 

potrebné riešiť pripojenie do elektrickej siete na Trojičnom námestí. Požiadavka je spojená 

s usporiadaním kultúrnych akcií na námestí. 

 

Poslanec Ľ. Hajdúšek odporučil navrhnúť technické riešenie elektrického zdroja a aj ho 

zrealizovať, čo poslanci OZ jednohlasne schválili. 

 

K bodu 14:  

Ing. Jaroslav Martiš prečítal schválené uznesenia a starosta s poďakovaním poslancom aj 

ostatným prítomným za účasť, ukončil zasadnutie. 

 

 

Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo dňa 

16.12.2019                                                                                                                             

 

uz.č.109/ 2019 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení zo zasadnutia konaného dňa 11.11.2019, bez pripomienok.                                                      

uz.č.110/2019 – OZ schvaľuje Doplnok č. 4 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach, bez 

pripomienok. 

uz.č.111/2019 – OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 

rok 2020 s výhľadom na roky 2021 s 2022, bez pripomienok.                                                                                                 

uz.č.112/2019 – OZ  schvaľuje návrh finančného rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 s 2022, bez pripomienok.                                                                                             

uz.č.113/2019 – OZ schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Beckov za rok 2018, bez 

pripomienok.                                                                                                                          

uz.č.114/2019 – OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020, 

bez pripomienok.                                                                                                                                                                              

uz.č.115/2019  – OZ schvaľuje plán inventarizácie majetku k 31.12.2019 a zloženie 

inventarizačných komisií, bez pripomienok.                                                                                

uz.č.116/2019 – OZ schvaľuje termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beckove na rok 

2020, s pripomienkou – komisie, zriadené pri OZ na zasadnutí 31.1.2019, predložia 

vyhodnotenie svojej činnosti za rok 2019 a zároveň predložia plán svojej činnosti na rok 

2020. 



uz.č.117/2019  – OZ schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2015, s pripomienkou – v roku 

2020 ukladajú kronikárke uzatvoriť zápisy za rok 2016 a 2017.                                          

uz.č.118/2019 – OZ schvaľuje ponukovú cenu prenájmu za obecné parkoviská a školské 

zariadenia produkčnej filmovej spoločnosti.                                                                                       

uz.č.119/2019 – berie na vedomie návrh opatrení k separácii odpadu, a to zabezpečenie zberu 

kovového šrotu 4-krát do roka a rozmiestnenie odpadových nádob pre zber separovaného 

odpadu na verejných priestranstvách.                                                                                                                       

uz.č.120/2019 – OZ ukladá Obecnému úradu obce Beckov navrhnúť a zabezpečiť 

inštalovanie elektrického zdroja na Trojičnom námestí, pre potreby obce. 

V Beckove, 20.12.2019                                                                                                              

Zapísala: Ing. Marika Jurčacková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Marek Jambor 

                   Daniel Hladký, starosta obce 

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

Ľuboš Hajdúšek 

 


