
1 

 

 Z á p i s n i c a 

z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.6.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Hlava, A. Kabelíková – osp. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Čerpaniu rozpočtu obce za rok 2020 

5. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2020 

6. Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Beckov za rok 

2020 

7. Záverečný účet obce – návrh, schválenie použitia prebytku hospodárenia z roku 2020 

do RF 

8. Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce č.2 

9. Návrh zmeny rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – úprava č.2 - príjem do rozpočtu 

z rezervného fondu  

10. Návrh VZN č.1/2021, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Beckov 

11. Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov a členov komisií  

12. Voľba hlavného kontrolóra obce 

13. Organizačné zabezpečenie Dní obce 2021 a schválenie návrhov na Cenu obce 

14. Rôzne: 

- Zmluva o nájme nebytových priestorov – Hrad Beckov, n. o. 

- Zmluva o nájme nebytových priestorov – zubná ambulancia 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce za prísnych protipandemických 

opatrení, privítal poslancov, prítomných 7 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Ing. Lenku Bartošovú, PhD.  a Ing. Mareka 

Jambora, za overovateľov zápisnice určil pp. Ladislava Vaneka a Ernesta Benka. Za 

zapisovateľku určil p. A. Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu. Ďalej 

predložil poslancom program podľa pozvánky s návrhom zmeny poradia bodov programu, 

navrhol presunúť bod 12. voľbu hlavného kontrolóra po bode 3., aby kandidát nemusel čakať. 

Poslanci so zmenou súhlasili. Starosta obce dal o programe so zmenou hlasovať. Prítomných 

7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program 

zasadnutia. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného 14.5.2021 previedol Ing. Jaroslav Martiš, 

zástupca starostu obce. Poslanci nemali ku kontrole uznesení žiadne pripomienky. Obecné 
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zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 

dňa  14.5.2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 12.: 

Voľba hlavného kontrolóra obce – starosta obce privítal kandidáta na funkciu hlavného 

kontrolóra p. Filipa Loffaya. P. Loffay sa poslancom predstavil, bydliskom Beckovská Vieska 

č.623, je študentom 2. ročníka právnickej fakulty, 3 mesiace vykonáva funkciu hlavného 

kontrolóra v obci Kočovce na čiastočný úväzok, absolvoval školenia pre hlavných 

kontrolórov, nemá síce skúsenosti s účtovníctvom ani s verejnou správou, ale je pripravený 

plne sa funkcii venovať. Poslanci položili kandidátovi niekoľko otázok. Ing. J. Martiš – ako 

chce stíhať náročnú školu s prácou kontrolóra, odpovedal, že môže požiadať o individuálne 

štúdium. Ing. J. Macejka – neberie si toho priveľa, dve obce ako kontrolór a škola? V obci 

Kočovce to stíha v pohode. E. Benko – popri kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka 

vypracovávala aj návrhy nariadení alebo iných vnútorných noriem, p. Loffay je pripravený 

vypracovávať. Starosta obce poďakoval p. Filipovi Loffayovi za predstavenie sa. 

Starosta obce navrhol na voľbu kontrolóra zriadiť mandátovú komisiu, ktorá bude sčitovať 

hlasy. Navrhol členov Ing. Jána Macejku a Petra Benka, obecné zastupiteľstvo schválilo 

mandátovú komisiu v navrhovanom zložení. 

Zápis z otvorenia obálky – starosta obce otvoril obálku pred poslancami obecného 

zastupiteľstva. Obálka bola zalepená, správne označená „Voľba hlavného kontrolóra – 

neotvárať!“ a bola doručená 9.6.2021, teda v termíne do 11.6.2021. Prihláška – spĺňala 

náležitosti, obálka obsahovala úradne overenú fotokópiu o vzdelaní, profesijný životopis, 

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, informáciu o tom, či vykonáva inú 

zárobkovú činnosť. Zákonná požiadavka na výkon funkcie – bezúhonnosť, bola potvrdená 

Obcou Beckov, ktorá požiadala o výpis z registra trestov, ktorý bol bez zápisu. Kandidát 

splnil všetky požiadavky, okrem znalosti z účtovníctva a praxe vo verejnej správe. Starosta 

obce konštatoval, že budú hlasovať verejne, ako si to odsúhlasili na zasadnutí zastupiteľstva 

dňa 14.5.2021. Prítomných 7 poslancov, 1 za, 1 proti a 5 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo neschválilo v súlade s § 11, ods.4, písm. j) a § 18, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra p. Filipa 

Loffaya, bytom Beckovská Vieska č. 633.   

Poslanci navrhli vyhlásiť novú voľbu kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

24.9.2021 za podmienok prijatých na obecnom zastupiteľstve dňa 14.5.2021. 

 

K bodu 4.: 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Čerpaniu rozpočtu obce za rok 2020 – predložila hl. 

kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici, na záver svojho stanoviska konštatovala, že 

čerpanie celkovej výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2020  na 86% je v súlade s plnením 

príjmovej časti  a to na 111%. Odporučila obecnému zastupiteľstvu vziať čerpanie rozpočtu 

obce za rok 2020 na vedomie. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej 

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

rok 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2020 – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. 

E. Benko – finančná komisia prerokovala čerpanie rozpočtu v rámci záverečného účtu obce za 

rok 2020 a odporučila obecnému zastupiteľstvu vziať ho na vedomie. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie Čerpanie rozpočtu Obce Beckov za rok 2020 bez pripomienok. 
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K bodu 6.: 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Beckov za rok 2020 – 

predložila hlavná kontrolórka, písomne, priložené k zápisnici. Hl. kontrolórka vo svojom 

stanovisku konštatovala, že návrh záverečného účtu bol pred jeho prerokovaním predložený 

na verejnú diskusiu,  obsahuje zákonom stanovené údaje, je spracovaný v zmysle zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila ho obecnému 

zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné 

stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Beckov k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 

2020 bez pripomienok.  
 

K bodu 7.: 

Záverečný účet obce – návrh, schválenie použitia prebytku hospodárenia z roku 2020 do RF- 

predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici, návrh záverečného účtu bol 

zverejnený na informačnej tabuli obce minimálne 15 dní pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva a na webovej stránke obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce ďalej navrhol, aby bol prebytok hospodárenia za rok 2020 vo výške 267 869,86 

€ presunutý do rezervného fondu. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za , 

0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo  Záverečný účet Obce 

Beckov za rok 2020 a celoročné hospodárenie Obce Beckov bez výhrad. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

267 869,86 € do rezervného fondu obce. 
 

K bodu 8.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce č.2 – hlavná kontrolórka obce predložila 

stanovisko písomne, priložené k zápisnici. Návrh úpravy rozpočtu obsahuje zmeny v rozpočte 

finančných operácií. Úprava sa týka použitia prebytku rozpočtu obce z hospodárenia za rok 

2020. Obec z prebytku vytvára rezervný fond. V návrhu úpravy rozpočtu je predložené 

použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky. Návrh úpravy je vypracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách a odporúča obecnému 

zastupiteľstvu úpravu č.2 schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko 

hlavnej kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – zmena č.2 bez 

pripomienok. 
 

K bodu 9.: 

Návrh zmeny rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – úprava č.2 - príjem do rozpočtu 

z rezervného fondu – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Predseda 

finančnej komisie p. E. Benko informoval, že finančná komisia prerokovala návrh zmeny 

rozpočtu č.2. V návrhu je nesprávne pomenovaný projekt na informačný a orientačný systém 

ako materiál. Ing. J. Martiš – navrhuje najskôr prerokovať kúpu pozemku pri zdravotnom 

stredisku s majiteľom, až potom konkrétnu dohodnutú sumu dať do zmeny rozpočtu. Poslanci 

odsúhlasili presun 8000 € - Nákup pozemku  - presunúť späť do rezervného fondu. Ing. J. 

Martiš pripomenul, že je potrebné dobudovať chodníky, napr. pri zhoretej krčme, kde môže 

dôjsť k úrazu. Keď prídu za dva roky voľby, keď sa budú občania pýtať, čo sme urobili, 

odpovieme, že sme čakali na kanalizáciu? Ing. M. Jambor – myslí si, že investovať by sme 

mali z financií z fondov, nie z ušetrených. Na finančnej komisii pozerali výzvy a chceli by 

využiť čo najväčší potenciál z fondov. E. Benko – v decembri by mala byť zverejnená výzva 

na bezpečnostné kamery. Starosta obce – netreba dávať robiť projekt, môžu sa kamery 
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dokupovať podľa potreby. Poslanci navrhli sumu na Projektovú dokumentáciu kamerového 

systému z RF vo výške 5000 €  presunúť späť do rezervného fondu. Poslanci presun 5000 €  

na projektovú dokumentáciu kamerového systému späť do rezervného fondu schválili. Ak 

existujú na OcÚ ponuky na kamerový systém, je potrebné preveriť ich aktuálnosť a na 

ďalšom zasadnutí zastupiteľstva schváliť zadanie, ako si to predstavujeme a financie, ktoré to 

bude stáť. Starosta obce zvolá pracovné stretnutie poslancov, na ktorom sa dohodnú. E. 

Benko navrhol, aby sa poslanci stretli s obyvateľmi bytovky Beckov č.195, na ktorom by 

prediskutovali dobudovanie miesta na kontajnery, oplotenie detského ihriska za bytovým 

domom 203, možnosť vysadenia stromov, ktoré by sa mohli vysadiť za pomoci obyvateľov 

bytoviek. 

Starosta obce dal hlasovať o zmene rozpočtu obce na rok 2021. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 

0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo  úpravu rozpočtu Obce 

Beckov na rok 2021 – zmena č.2 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 10.: 

Návrh VZN č.1/2021, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Beckov – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. 

Návrh nariadenia bol zverejnený na informačnej tabuli 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva, 

poslanci ho obdržali na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva 14.5.2021. K predloženému návrhu 

neboli doručené žiadne pripomienky. Starosta obce navrhol, aby poslanci zrušili uznesenie č. 

72/2011 zo dňa 24.6.2011, ktorým bolo schválené VZN č.3/2011.  

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 72/2011 zo dňa 24.6.2011, ktorým bolo schválené 

VZN č.3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 1/2021, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 

sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo  VZN č.1/2021, ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Beckov bez 

pripomienok.   

  

K bodu 11.: 

Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov a členov komisií – predložil starosta 

obce, objasnil, že predložený materiál vychádza z novely zákona o obecnom zriadení. V čl. 3 

sa pridáva bod 4. – Odmena poslanca za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

nesmie byť vyššia než jednomesačný plat starostu obce. Poslanci nemali k predloženému 

materiálu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania 

poslancov, predsedov , tajomníkov a členov komisií obce Beckov bez pripomienok. 

 

K bodu 13.: 

Organizačné zabezpečenie Dní obce 2021 a schválenie návrhov na Cenu obce – starosta obce 

informoval, že Dni obce sa budú konať podľa aktuálneho Covid – automatu v polovici 

augusta, v sobotu športový deň a v nedeľu slávnostné oceňovanie v parku. Starosta obce ďalej 

informoval, že ocení zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí v prvých testovaniach ochotne 

pomáhali. Ing. L. Bartošová, PhD. navrhovala oceniť administrátorky letných táborov pre 

deti, ktoré sa v Beckove poriadajú. E. Benko – musíme sa držať štatútu obce, ceny by mali 

byť za výnimočné úspechy. Poslanci navrhli udelenie odmeny žiačkam základnej školy 

Rebeke Jamborovej, Beckov č.616, za dosiahnutý úspech v umeleckej súťaži na úrovni 

Slovenska a Lívii Lukáčovej 1.miesto v okr. kole olympiady v nem. jazyku. Starosta dal 

hlasovať, prítomných 7 poslancov, 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo udelenie odmeny žiačkam Rebeke Jamborovej, Beckov č.616, za dosiahnutý úspech 
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v umeleckej súťaži na úrovni Slovenska a Lívii Lukáčovej 1.miesto v okr. kole olympiady 

v nem. jazyku. 

 

K bodu 14.:- rôzne – 

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Hrad Beckov, n. o. - poslanci obdržali návrh zmluvy 

o nájme nebytových priestorov s Neziskovou organizáciou Hrad Beckov na prenájom 

kancelárie na 1. poschodí OcÚ o výmere 19,76 m² a kanceláriu na 2.poschodí OcÚ o výmere 

14,60 m², nehnuteľnosť Beckov č. 180, poslanci nemali k predloženej zmluve pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za , 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o nájme nebytových priestorov s Neziskovou 

organizáciou Hrad Beckov na prenájom kancelárie na 1. poschodí OcÚ o výmere 19,76 m² 

a kanceláriu na 2.poschodí OcÚ o výmere 14,60 m², nehnuteľnosť Beckov č. 180, postavenej 

na parcele č.1513/2, zapísanej na LV č.1 vo vlastníctve Obce Beckov bez pripomienok. 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov – zubná ambulancia – poslanci obdržali návrh 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov so zubným lekárom na prenájom zubnej ambulancie 

s výmerou 18,92 m², čakárne s výmerou 18,43 m² a pomernej časti spoločných priestorov, 

nehnuteľnosť Beckov č.232, nemali k predloženej zmluve žiadne pripomienky. Starosta obce 

dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o nájme nebytových priestorov so zubným lekárom na 

prenájom zubnej ambulancie s výmerou 18,92 m², čakárne s výmerou 18,43 m² a pomernej 

časti spoločných priestorov, nehnuteľnosť Beckov č.232, postavenej na pozemku parc. č. 219, 

zapísanej na LV č.1 vo vlastníctve Obce Beckov bez pripomienok. 

 

Starosta obce informoval poslancov o návšteve hodnotiacej komisie súťaže „Dedina roka“, 

ocenili, že sme nepredviedli „naškrobenú“ dedinu, komisia bola mimoriadne spokojná. 

 

Ďalej starosta obce informoval o návšteve nórskej školy 24.6.2021, ktorá garantuje projekt 

Dragon na Hrade Beckov. Je potrebné, aby do projektu bolo zapojených čo najviac 

podnikateľov z obce. V zime sa uskutoční oficiálna návšteva z Nórska. 

 

Starosta obce informoval poslancov o spoločnej návšteve Povodia Váhu s primátorom Mesta 

Nové Mesto nad Váhom Ing. Trstenským ohľadom vybudovania cyklotrasy Beckov – Vážska 

cyklomagistrála. 23.6.2021 Ing. Chmelo prešiel celú trasu cyklotrasy z Beckova do Nového 

Mesta nad Váhom, vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti. Do 14 dní spracuje a príde 

odprezentovať. Starosta obce navrhol odprezentovať štúdiu cyklotrasy spolu s úpravou 

podkrovia ZŠ a pumptrack dráhy za ZŠ v jeden deň v areály školy. Poslancov bude 

informovať o termíne. Informoval aj o pláne spojiť cyklotrasu s Moravou. 

 

Starosta obce informoval o prácach na hrade – západný palác – návrh na výberové konanie. E. 

Benko pripomienkoval, že každý projekt by mal mať nejaký harmonogram, podľa ktorého by 

sa mal riadiť. Každá etapa prác by mala byť termínovo určená. Starosta obce vysvetlil, že nie 

sme jediní, ktorí majú posunuté termíny, MK SR vyzvalo, aby sme požiadali o posunutie 

termínov, v corone pamiatkari mali obmedzenú pracovnú dobu. Poslanci žiadajú vypracovať 

harmonogram, osloviť urýchlene pamiatkárov k spolupráci !!! a na ďalšom zasadnutí 

harmonogram odprezentovať, hodnotenie plnenia harmonogramu na každom zasadnutí 

zastupiteľstva.  
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LMT Invest s.r.o. Nové Mesto nad Váhom požiadalo obec o povolenie vstupu na pozemok 

z miestnej komunikácie – starosta obce vysvetlil, že predseda stavebnej komisie Ing. J. Martiš 

odporučil o žiadosti informovať poslancov obecného zastupiteľstva, keďže vstup musí ísť cez 

pozemok vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  žiadosť LMT Invest, 

s.r.o., Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie 

na pozemok 190/18, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Žiadosť Tomáša Nováka, bytom Beckov č.281 o povolenie zriadenia vodovodnej prípojky 

a šachty na pozemku parc.č.744/5 vo vlastníctve obce – žiadateľ sa chce pripojiť na vodu, ale 

musí ísť cez pozemok vo vlastníctve obce. E. Benko – ako zabezpečíme, aby dal cestu do 

pôvodného stavu. Poslanci navrhli, aby OcÚ pripravil administratívny postup na zriadenie 

vecného bremena a nákladmi s tým spojenými. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

žiadosť na umiestnenie vodovodnej šachty a vodovodného potrubia na pozemku č.744/5 pre 

Tomáša Nováka, Beckov č.281, vodovodná prípojka na pozemok  parc.č.743.  

 

E. Benko upozornil na skutočnosť, že p. Ľuboš Hajdúšek sa vzdal mandátu poslanca 

a zároveň bol členom finančnej komisie. Navrhol jeho odvolanie z komisie. Obecné 

zastupiteľstvo odvolalo p. Ľuboša Hajdúška z funkcie člena finančnej komisie z dôvodu 

dlhodobého pobytu v zahraničí. 

 

Na uvoľnené miesto člena finančnej komisie bol navrhnutý p. Ladislav Vanek, ktorý 

s nomináciou súhlasil. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 6 za, 0 proti, 1 sa 

zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Ladislava Vaneka, bytom Beckov č.356, 

za člena finančnej komisie. 

 

Rovnako je potrebné pripraviť návrh na člena správnej rady Hradu Beckov do ďalšieho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 15.: 

V diskusii vystúpil p. Ing. Vladimír Šimončic, ktorý podal na OcÚ súhlas občanov 

nehnuteľností v ulici v smere na ihrisko s umiestnením spolmaľovača a pýta sa, kedy a kde 

bude spomaľovač umiestnený. Ing. Šimončic súhlasí s tým, že spomaľovač bude umiestnený 

na ulici pri jeho nehnuteľnosti Beckov č.277. 

Ing. J. Macejka – do 30.6.2021 mal byť vypracovaný návrh k zberu odpadu. Starosta obce 

informoval, že systém na žetónový zber odpadu je pripravený, firma Marius Pedersen súhlasí 

s týmto systémom. Je náročné nájsť úplne spravodlivý systém, všetky samosprávy, v ktorých  

„pritvrdili“ sa rozmohla odpadová turistika. 

 

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 25.6.2021 : 

 

uz.č.247/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zo dňa  14.5.2021 bez pripomienok. 

 

uz.č.248/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k čerpaniu rozpočtu Obce Beckov a k čerpaniu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov za rok 2020 

bez pripomienok. 

 

 uz.č.249/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Čerpanie rozpočtu Obce Beckov za 

rok 2020 bez pripomienok. 
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uz.č.250/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky Obce Beckov k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 2020 bez 

pripomienok. 

 

uz.č.251/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  Záverečný účet Obce Beckov za rok 2020 a 

celoročné hospodárenie Obce Beckov bez výhrad. 

  

uz.č.252/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 267 869,86 € do rezervného fondu obce. 

 

uz.č.253/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu úpravy rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – zmena č.2 bez pripomienok. 

 

uz.č.254/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  úpravu rozpočtu Obec Beckov na rok 2021 

– zmena č.2 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.255/2021 – Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 72/2011 zo dňa 24.6.2011, ktorým 

bolo schválené VZN č.3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

  
uz.č.256/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  VZN č.1/2021, ktorým sa určujú pravidlá 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.257/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, 

tajomníkov a členov komisií obce Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.258/2021  –  Obecné zastupiteľstvo k voľbe hlavného kontrolóra: 

 

a) Obecné zastupiteľstvo schválilo pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra mandátovú 

komisiu v zložení:  Ing. Ján Macejka a Peter Benko. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prihlášku p. Filipa Loffaya, bytom 

Beckovská Vieska č. 633  na funkciu hlavného kontrolóra obce Beckov. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo  konštatovalo, že prihláška p. Filipa Loffaya, bytom Beckovská 

Vieska č. 633,  splnila podmienky ustanovené obecným zastupiteľstvom schválené  

uznesením č. 238/2021 zo dňa 14.5.2021. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo neschválilo v súlade s § 11, ods.4, písm. j) a § 18, ods.1 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného 

kontrolóra p. Filipa Loffaya, bytom Beckovská Vieska č. 633.   

 

e) Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nové voľby hlavného kontrolóra Obec Beckov na deň 

24.9.2021 za podmienok prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

14.5.2021. 

 

uz.č.259/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie odmeny žiačkam: Rebeke 

Jamborovej, bytom Beckov č.616 za mimoriadne výsledky v celoslovenskej umeleckej súťaži 

a Lívii Lukáčovej 1.miesto v okr. kole olympiady v nem. jazyku. 

 



8 

 

uz.č.260/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

s Neziskovou organizáciou Hrad Beckov na prenájom kancelárie na 1. poschodí OcÚ 

o výmere 19,76 m² a kanceláriu na 2.poschodí OcÚ o výmere 14,60 m², nehnuteľnosť Beckov 

č. 180, postavenej na parcele č.1513/2, zapísanej na LV č.1 vo vlastníctve Obce Beckov bez 

pripomienok.  

 

uz.č.261/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o nájme nebytových priestorov so 

zubným lekárom na prenájom zubnej ambulancie s výmerou 18,92 m², čakárne s výmerou 

18,43 m² a pomernej časti spoločných priestorov, nehnuteľnosť Beckov č.232, postavenej na 

pozemku parc.č.219, zapísanej na LV č.1 vo vlastníctve Obce Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.262/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie  žiadosť LMT Invest, s.r.o., 

Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na 

pozemok 190/18, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 

 

uz.č.263/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie žiadosť o umiestnenie 

vodovodnej šachty a vodovodného potrubia na pozemku č.744/5 pre Tomáša Nováka, Beckov 

č.281, vodovodná prípojka na pozemok  parc.č.743. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ pripraviť administratívny postup na zriadenie vecného 

bremena. 

 

uz.č.264/2021 – Obecné zastupiteľstvo odvolalo p. Ľuboša Hajdúška z funkcie člena 

finančnej komisie z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí. 

  

uz.č.265/2021 - Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Ladislava Vaneka, bytom Beckov č.356, 

za člena finančnej komisie. 

 

K bodu 16:. 

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 30.6.2021 

Zapísala A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ladislav Vanek 

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Ernest Benko 

 


