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 Z á p i s n i c a 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.9.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1.polrok 2020, správa riaditeľa ZŠ za šk. rok 

2019/2020 

5. Stanovisko hl. kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu za 1.polrok 2020 

6. Hospodárenie obce na 1.polrok 2020 

7. Stanovisko hl. kontrolórky obce k  úprave rozpočtu obce na rok 2020 č.5 

8. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 č.5  

9. Informatívna správa hl. kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za 1.polrok 2020 

10. Schválenie textu do Kroniky obce za rok 2016 

11. Rôzne :  

- Detský domov – prezentácia projektu 

- zámer s klubom pri parku 

- informácia o financovaní – Nórske fondy 

- odpredaj pozemkov – žiadosť Ľ. Tinka 

- žiadosť o prenájom pozemku – PZ Hurban Beckov 

- LMT Invest – uloženie sietí do obecných pozemkov 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, na začiatku 

rokovania 7 prítomných, neskôr 9 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

Príloha – prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Anna Kabelíkovú, Ing. Ján Macejka,  za 

overovateľov zápisnice určil p. Ľ. Hajdúška a P. Benka. Za zapisovateľku určil p. A. 

Benkovú. Starosta obce ďalej predložil návrh programu zasadnutia podľa pozvánky. Navrhol, 

aby bol presunutý bod programu 11. rôzne – prezentácia projektu detského domova za bod 3. 

kontrolu uznesenia, z dôvodu prítomnosti zástupcov Detského domova v Trenčíne – 

Zlatovciach. O návrhu programu a návrhovej komisii dal starosta hlasovať. Prítomných 8 

poslancov, 8 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 26.6.2020 – previedol zástupca 

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

konaného dňa 26.6.2020 na vedomie bez pripomienok. 
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K bodu 11.: rôzne - Prezentácia projektu  

Pani Žaneta Janišová, zastupujúca detský domov predstavila poslancom projekt 

deinštitucionalizácie detí z detských domovov, ktorý má ponúknuť týmto deťom život 

podobný iným deťom, ktoré majú svoje rodiny, majú možnosť chodiť do bežnej školy, chodiť 

na záujmové krúžky. V dome, ktorý sa má postaviť, bude 5 izieb, kde by malo byť 

ubytovaných 10 detí vo veku od 6 do 18 rokov, nebudú prihlásený na trvalý pobyt, nebudú tu 

umiestnené problémové deti. Zamestnanci ráno vystroja deti do školy, po škole sa učia, idú na 

krúžky. Večer príde ďalší vychovávateľ, ktorý je s nimi celú noc, nespí. Ing. Macejka – aká je 

záruka, že to budú bezproblémové deti? P. Janišová – nedá sa celkom zaručiť, keď sa 

vyskytne problém, bude sa ihneď riešiť, nahlasuje sa na sociálny úrad. A. Kabelíková – ako 

prišli na Beckov? P. Janišová – mali vybraných viac lokalít, je to celonárodný projekt, 

problém je s pozemkami. Ing. J. Hlava – myslí si, že o umiestnení takéhoto zariadenia by mali 

rozhodnúť občania, v budúcnosti môžu priniesť problémy. E. Benko – môžeme povedať, že 

nesúhlasíme s tým, že si v Beckove niekto kúpi pozemok a postaví na ňom dom? 

Začleňovanie takýchto ľudí do života je potrebné, mnohí z nich môžu byť šikovní, nemali by 

byť segregovaní. Ing. J. Martiš – inicioval stretnutie, pretože si nemyslí, že sa jedná o rodinný 

dom z hľadiska využitia. Celá ulica sú klasické rodinné domy.  Pani Janišová – deti žijú 

akoby v jednej rodine. Je to starostlivosť rodinného typu. Ing. M. Jambor – striedajú sa pri 

nich vychovávatelia? Berú to ako prácu, nie rodinu. Ak sa dá, malo by sa stavebné povolenie 

zrušiť z dôvodu iného využitia, nie je to rodinný dom. E. Benko – je potrebné preveriť, či sa 

dá protestovať proti využitiu. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť 

možnosti vyjadrenia sa k účelu využitia objektu. Poslanci vzali informáciu – prezentáciu 

projektu Detského domova v Beckove na vedomie. 

 

K bodu 4.: 

Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1.polrok 2020, správa riaditeľa ZŠ za šk. rok 2019/2020 – 

starosta obce informoval, že poslanci obdržali komplexnú správu e-mailom písomne, správa 

priložená k zápisnici. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Pekarovič zhrnul najpodstatnejšie body 

správy a odpovedal poslancom na ich otázky ohľadne výsledkov monitoru, financovania 

školy, účasti žiakov na olympiádach, úpravy stravnej jednotky a pod. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1. polrok 2020, správu riaditeľa ZŠ za šk. rok 

2019/2020 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Stanovisko hl. kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu za 1.polrok 2020 – hlavná kontrolórka 

obce predložila poslancom svoje stanovisko k čerpaniu rozpočtu obce za 1.polrok 2020, 

písomne, priložené k zápisnici. Poslanci dostali správu e-mailom.  Hl. kontrolórka odporučila 

poslancom zobrať čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok  na vedomie. Poslanci nemali 

k stanovisku hl. kontrolórky žiadne otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Stanovisko hl. kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu Obce Beckov a k čerpaniu 

rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov za 1. polrok 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Hospodárenie obce na 1.polrok 2020 – starosta obce predložil správu o čerpaní rozpočtu Obce 

Beckov za 1.polrok 2020, písomne, priložená k zápisnici. Poslancom bol materiál zaslaný e-

mailom. P. E. Benko, informoval, že finančná komisia prerokovala predložený materiál, 

nemala zásadné pripomienky a odporučila zobrať čerpanie rozpočtu na vedomie. Konštatoval, 

že výber daní a nedoplatkov sa darí napĺňať. Starosta obce informoval, že správca dane 

spracoval zoznam neplatičov. Poslanci navrhli , aby sa najskôr prijali pravidlá zverejňovania 
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neplatičov. Nemali k čerpaniu rozpočtu za 1.polrok pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 9, za 8 poslancov, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Správu o hospodárení Obce Beckov za 1.polrok 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Stanovisko hl. kontrolórky obce k  úprave rozpočtu obce na rok 2020 č.5 - hlavná kontrolórka 

obce p. Krasňanská predložila svoje stanovisko k zmene rozpočtu č.5, písomne, priložené 

k zápisnici, poslancom zaslané e-mailom. Hl. kontrolórka konštatovala, že úprava je v súlade 

so zákonom a odporučila poslancom zmenu č.5 schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2020 č.5. 

 

K bodu 8.: 

Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 č.5 – zmenu predložil starosta obce, písomne, 

priložené k zápisnici. Poslancom bol  materiál doručený e-mailom. Predseda finančnej 

komisie p. E. Benko  informoval, že komisia prerokovala návrh zmeny rozpočtu a nemala 

zásadné pripomienky. Verejné obstarávanie na zateplenie materskej školy bolo zverejnené. 

Starosta obce informoval, že po záverečných pripomienkach hygieny k zubnej ambulancii na  

zdravotnom stredisku, sa zadajú podmienky na projekt. 

Starosta obce informoval poslancov, že mu bola doručená požiadavka kulturistického oddielu 

pri Obecnom športovom klube o dofinancovanie transferu pre kulturistický oddiel vo výške 

500. Posilňovňu využíva 52 členov, je plne vyťažená a chceli by zakúpiť ďalší posilňovací 

stroj. Poslanci súhlasili s presunom financií v rozpočte a to navýšiť transfer OŠK  - 

kulturistický oddiel o +500 € a znížiť sumu ostatná kultúra, všeobecné služby – 500€.  

Ing. M. Jambor – detské ihrisko na Barine – je potrebné zohnať za dobrú cenu, dohodnúť sa, 

čo tam bude. Pridať hojdačky aj na ďalšie detské ihriská v obci. Poslanci nemali k zmene 

rozpočtu č.5 ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 9, za 9 poslancov, 0 

proti, 0 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 

2020 č. 5 s pripomienkou - navýšiť transfer OŠK  - kulturistický oddiel o +500 € a znížiť 

sumu ostatná kultúra, všeobecné služby – 500€. 

 

K bodu 9.: 

Informatívna správa hl. kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za 1.polrok 2020 – hlavná 

kontrolórka obce p. Z. Krasňanská predložila informatívnu správa o vykonaných kontrolách 

za 1.polrok 2020, písomne, priložené k zápisnici. Poslancom materiál zaslaný e-mailom. 

Podľa novelizovaného  zákona č.357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a o audite, povinné 

osoby si musia prijať opatrenia na nápravu nedostatkov v určenej lehote a tieto opatrenia 

splniť. Poslanci nemali k správe hl. kontrolórky žiadne otázky ani pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informatívnu správa hl. kontrolórky obce o vykonaných 

kontrolách za 1.polrok 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 10.: 

Schválenie textu do Kroniky obce za rok 2016 – starosta obce informoval, že text do kronika 

za rok 2016 bol poslancom zaslaný e-mailom. K predloženému materiálu poslanci nemali 

zásadné pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo text do Kroniky obce za rok 2016 bez 

pripomienok. 
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K bodu 11.: - rôzne – 

Informácia k Nórskym fondom – starosta obce informoval poslancov, že boli uzavreté 

partnerské zmluvy o spolupráci na projekte – obec uzavrela 3 zmluvy, zamerané na 

propagáciu projektu. 2.kolo prejednania projektovej zmluvy  sa očakáva do konca septembra. 

Po podpise zmluvy do 15 dní bude obci zaslaných cca 120 tis. €. Grantový účet je zriadený. 

Garantom projektu je p. Michalík, p. P. Oravec bude zabezpečovať finančné analýzy pre Úrad 

vlády. Projektová dokumentácia je vypracovaná v roku 2008, je platné stavebné povolenie. Je 

zabezpečená externá odborníčka na verejné obstarávanie, ktorá zabezpečuje verejné 

obstarávanie na dodávateľa a stavebný dozor. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu starostu obce o projekte  obnovy Hradu Beckov z Nórskych fondov. 

 

Žiadosť Ľubomíra Tinku, bytom Beckov č.618o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce 

parc.č.2139/2 – ostatná plocha o výmere 141 m² - starosta obce informoval o podanej žiadosti. 

Ing. M. Jambor – nemusíme nič predávať, neznižovať majetok obce. Ing. J. Hlava – ak sa 

obec o pozemky nestará, mali by sa predať. Tento pozemok nie  je tým príkladom. E. Benko – 

peniaze za odpredaný pozemok by sa mali využiť na kúpu ďalšieho, pre obec prospešného 

pozemku. Poslanci sa zhodli na tom, že tento pozemok nie je prebytočným majetkom 

a neschvaľujú jeho odpredaj. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie žiadosť Ľubomíra 

Tinku, bytom Beckov č.618 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 2139/2 

ostatná plocha v k. ú. obce Beckov o výmere 141 m². Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

predaj časti pozemku parc.č.2139/2 – ostatná plocha o výmere 141 m². 

 

Žiadosť Poľovníckeho združenia  Hurban Beckov o prenájom pozemku vo vlastníctve obce 

parc.č.744/5 ostatná plocha  v k. ú. obce Beckov na využívanie počas športových a kultúrno – 

spoločenských podujatí – starosta obce informoval o žiadosti členov PZ Hurban Beckov, 

ktorým nebolo umožnené pri akcii v Tehelni parkovať pred areálom a z tohto dôvodu chcú 

predísť nedorozumeniam v budúcnosti. Poslanci pripomienkovali, že obec nemôže prenajímať 

majetok bezodplatne. Keďže sa vysvetlilo, že sa jedná o obecný pozemok, nebudú mať 

poľovníci v budúcnosti problém pri organizovaní podujatí. Starosta obce dal o žiadosti 

hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 7 za, 0 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť PZ Hurban Beckov o prenájom pozemku vo 

vlastníctve obce parc.č.744/5 ostatná plocha  v k. ú. obce Beckov na využívanie počas 

športových a kultúrno – spoločenských podujatí. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí 

s prenájmom pozemku parc.č.744/5 v k. ú. obce Beckov. 

 

 

LMT Invest – uloženie sietí do obecných pozemkov – starosta obce informoval o stanovisku 

právnika, v ktorom vysvetľuje, že  nie je žiadny dôvod neumožniť uložiť siete do pozemku 

obce. Starosta obce vydá kladné stanovisko pre žiadateľa LMT Invest s.r.o. Nové Mesto nad 

Váhom. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu právnika ohľadne žiadosti LMT 

Invest s.r.o., Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom k uloženiu inžinierskych sietí do 

pozemku obce. 

 

Žiadosť p. Jána Králika, Beckov č.116 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 

5167/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. obce Beckov o výmere 152 m² za účelom 

výstavby rodinného domu – starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti. Po 

diskusii ohľade predaja prebytočného majetku, poslanci predložili uznesenie o schválení 

predaja predmetného pozemku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Starosta obce dal hlasovať o predloženom uznesení. Prítomných 9 
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poslancov, 4 za, 1 proti, 4 sa zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo neschválilo predaj 

prebytočného majetku vo vlastníctve obce parc.č.5167/2 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 152 m². Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Jána Králika, bytom 

Beckov č.116 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc.č.5167/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie v k. ú. obce Beckov o výmere 152 m² za účelom výstavby rodinného domu. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii vypracovať podmienky predaja prebytočného 

obecného majetku – pozemkov. 

 

K bodu 12.: 

Ing. J. Macejka upozornil na skutočnosť, že  ohľadom hradu máme 3 zmluvy. Nie je to 

v rozpore? Teraz, keď sa ide rekonštruovať západný palác, nemala by sa zmluva 

s prenajímateľom bufetu, ktorý nefunguje, vypovedať? Starosta obce odpovedal, že správna 

rada si dá vypracovať výklad uzatvorených zmlúv. Ing. J. Macejka sa pýtal, či si uplatňujeme 

nájomné, ktoré pre obec vyplýva z 3.zmluvy? Na konci septembra končí platnosť zmluvy 

o správcovstve hradu. Preberie správcovstvo obec? Ing. J. Martiš skonštatoval že správu 

hradu nateraz preberá obec, ale navrhuje pre zjednodušenie založiť správcovskú organizáciu. 

E. Benko upozorňuje, že obec nemá na to kapacity – pracovníkov. 

 

V diskusii starosta obce informoval o orezaní stromov – suchých častí a konárov na cintoríne 

a v parku z dôvodu bezpečnosti. 

 

Peter Benko navrhol v termíne 16.12.2020 zorganizovať na obci hromadný odber krvi 

dobrovoľníkov s miestom a podmienkami, ktoré budú v danej situácii možné. Poslanci 

podporili iniciatívu. 

 

Starosta obce ďalej informoval o poskytovaní bezúročných pôžičiek obciam v čase korona 

krízy vládou SR, pôžičku je možné použiť do 31.12.2020. Poslanci odporučili preveriť 

podrobnosti poskytovania pôžičiek a v prípade komplexnej informácie – podmienok 

poskytovania pôžičiek budú o nej rokovať. 

 

K bodu 13.: 

Návrh na uznesenie z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

18.9.2020 : 

 

uz.č.170/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2020 bez pripomienok. 

uz.č.171/2020- a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu – prezentáciu projektu 

Detského domova v Beckove. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosti vyjadrenia sa k účelu 

využitia objektu. 

uz.č.172/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 

1.polrok 2020 a správu riaditeľa ZŠ za šk. rok 2019/2020 bez pripomienok. 

uz.č.173/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky obce 

k čerpaniu rozpočtu Obce Beckov a k čerpaniu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov za 

1.polrok 2020 bez pripomienok. 

uz.č.174/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o hospodárení Obce Beckov 

za 1.polrok 2020 bez pripomienok. 

uz.č.175/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k úprave 

rozpočtu obce na rok 2020 č.5. 
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uz.č.176/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2020 č. 5 

s pripomienkou - navýšiť transfer OŠK  - kulturistický oddiel o +500 € a znížiť sumu ostatná 

kultúra, všeobecné služby – 500€. 

uz.č.177/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informatívnu správa hl. kontrolórky 

obce o vykonaných kontrolách za 1.polrok 2020 bez pripomienok. 

uz.č.178/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo text do Kroniky obce za rok 2016 bez 

pripomienok. 

uz.č.179/2020 – Obecné zastupiteľstvo na vedomie informáciu starostu obce o  projekte 

obnovy Hradu Beckov z Nórskych fondov. 

uz.č.180/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie žiadosť Ľubomíra Tinku, bytom 

Beckov č.618 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce parc.č.2139/2 ostatná plocha 

v k. ú. obce Beckov o výmere 141 m². 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo predaj časti pozemku parc.č.2139/2 – ostatná plocha 

o výmere 141 m². 

uz.č.181/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť PZ Hurban Beckov 

o prenájom pozemku vo vlastníctve obce parc.č.744/5 ostatná plocha  v k.ú. obce Beckov na 

využívanie počas športových a kultúrno – spoločenských podujatí.  

b) Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom pozemku parc.č.744/5 v k.ú. obce Beckov. 

uz.č.182/2020 – a)  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu právnika ohľadne 

žiadosti LMT Invest s.r.o., Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom k uloženiu 

inžinierskych sietí do pozemku obce. 

uz.č.183/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Jána Králika, bytom 

Beckov č.116 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc.č.5167/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie v k. ú. obce Beckov o výmere 152 m² za účelom výstavby rodinného domu. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce parc. 

č. 5167/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m². 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii vypracovať podmienky predaja 

prebytočného obecného majetku – pozemkov. 

 

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 23.9.2020 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Peter Benko       Daniel Hladký 

        starosta obce 

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

Ľuboš Hajdúšek   

 

 

 


