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 Z á p i s n i c a 

z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.4.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Hlava, Ľ. Hajdúšek 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Rokovací poriadok OZ Beckov v období krízovej situácie 

5. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Beckov 

6. Protest prokurátora - VZN o pravidlách času predaja 

7. Založenie neziskovej organizácie Hrad Beckov n. o. 

8. Zmena rozpočtu Obec Beckov na rok 2021 – úprava č.1 

9. Rôzne: 

- Cyklotrasa 

- Kanalizácia obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce za prísnych protipandemických 

opatrení, privítal poslancov, na začiatku rokovania   prítomných 6 poslancov, neskôr 7 

poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Annu Kabelíkovú, Ing. L.Bartošovú, PhD.,  

za overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jána Macejku a Petra Benka.. Za zapisovateľku určil 

p. A. Benkovú. Starosta obce ďalej predložil návrh programu zasadnutia podľa pozvánky 

s doplnkom, pred bod č.8 – zmena rozpočtu, navrhol doplniť Stanovisko hl. kontrolórky 

k zmene rozpočtu  obce na rok 2021, zmene č.1 . O programe zasadnutia   s doplnkom 

a návrhovej komisii dal starosta 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 12.2.2021– previedol zástupca 

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

konaného  dňa 12.2.2021 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Beckov v období krízovej situácie – 

predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici, poslanci dostali návrh rokovacieho 

poriadku spolu s pozvánkou.  Starosta obce objasnil, že formu rokovania zastupiteľstva 

prostredníctvom videokonferencie upravila novela zákona o obecnom zriadení č.73/2020 Z. 

z., ktorá nadobudla účinnosť 9.4.2021, nie v bežnom stave, ale len za krízovej situácie. E. 

Benko doporučil upraviť v čl. 19, bod 2, písm. a) doručiť materiály 5 pracovných  dní na  7 
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kalendárnych dní pred uskutočnením hlasovania. Pýtal sa tiež, či má obec technické 

zariadenie na uskutočnenie takéhoto videokonferenčného rokovania. Starosta obce odpovedal, 

že áno. Ing. J. Macejka upozornil, že je potrebné, aby sa všetci účastníci počuli. Ďalšie 

pripomienky neboli vznesené. Starosta obce dal o schválení rokovacieho poriadku hlasovať, 

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

schválilo Rokovací  poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Beckov - osobitné ustanovenia 

na obdobie krízovej situácie v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zákona č. 73/2020 Z.z. s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 5.: 

Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Beckov – písomne, priložené k zápisnici, 

informácia bola poslancom zaslaná spolu s pozvánkou na zasadnutie, starosta obce objasnil, 

že hlavná kontrolórka sa vzdala v súlade s § 18a, ods.8, písm. a) zákona o obecnom zriadení 

k dátumu 29.3.2021. Od tohto dátumu začali plynúť lehoty na zvolenie nového hlavného 

kontrolóra, preto je potrebné na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa má 

uskutočniť 14.5.2021 predložiť a schváliť podmienky voľby hlavného kontrolóra a na 

plánovanom zasadnutí zastupiteľstva dňa 25.6.2021 uskutočniť voľbu hlavného kontrolóra 

obce. Poslanec p. E. Benko požiadal pani Z. Krasňanskú, aby si to vzhľadom na jej 

profesionálne skúsenosti rozmyslela a vydržala vo funkcii aspoň do konca roka, funkcia 

hlavného kontrolóra je náročná práca a nebude jednoduché nájsť nového. Apeloval na starostu 

obce, aby sa hlavnú kontrolórku pokúsil ešte presvedčiť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky Obce Beckov k 30.6.2021. 

 

K bodu 6.: 

Protest prokurátora - VZN o pravidlách času predaja – starosta obce objasnil, že prokurátor 

Okresnej prokuratúry v Novom Meste nad Váhom si vyžiadal VZN č.3/2011 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb so súvisiacimi dokumentami.  Po kontrole 

uvedeného nariadenia zaslal upozornenie prokurátora č. Pd 25/21/3304-2 zo dňa 8.3.2021 

proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb, v ktorom upozornil  na porušenia zákona a  navrhol jeho prepracovanie. 

Poslancom bol odprezentovaný obsah upozornenia. Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu 

prokurátora č. Pd 25/21/3304-2 zo dňa 8.3.2021 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č. 

3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Obecné zastupiteľstvo 

uložilo obecnému úradu vypracovať nové nariadenie a predložiť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 14.5.2021. 
 

K bodu 7: 

Založenie neziskovej organizácie Hrad Beckov n. o. – starosta obce informoval poslancov 

o založení neziskovej organizácie Hrad Beckov, po schválení v obecnom zastupiteľstve. 

Stanovy neziskovej organizácie boli schválené Okresným úradom v Trenčíne, organizácia je 

zaregistrovaná na daňovom úrade. Bolo zvolané  1.zasadnutie správnej rady, na ktorom boli 

predložené smernice, návštevný poriadok, menované orgány, organizácia je funkčná. 

Zamestnanci nastúpia 1.5.2021, kedy bude otvorená sezóna. Hrad bude skúšobne otvorený 23. 

– 25.4.2021 bez programu. Na správnej rade sa debatovali najmä o financiách, pri financovaní 

sa počíta hlavne s likvidným zostatkom, hlavne na začiatku podnikania. Riaditeľ organizácie 

pracuje na úlohách, ktoré uložila správna rada. E. Benko – člen správnej rady – čaká nás ešte 

veľa práce, najskôr potrebujeme vypracovaný rozpočet, cieľom je, aby sa na prebytku stavalo, 

nie ho celý minúť. Minulý rok vzhľadom na pandémiu bol nižší ako po iné roky. Ing. J. 
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Martiš – rozpočet neziskovej organizácie má byť konzervatívny. Starosta obce diskusiu 

ukončil s tým, že mala byť podaná len informácia. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie 

informáciu o založení Neziskovej organizácie Hrad Beckov. 

 

K bodu 8.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  zmeny rozpočtu Obce Beckov na rok 2021, 

rozpočtové opatrenie č.1 – písomne, priložené k zápisnici, poslanci dostali stanovisko 

mailom. Hlavná kontrolórka obce p. Krasňanská konštatovala, že zmena rozpočtu je 

vypracovaná v termíne, kedy je známe čerpanie rozpočtu k 31.3.2021, upravený rozpočet je 

vypracovaný ako vyrovnaný. Odporučila obecnému zastupiteľstvu úpravu č.1 schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo  vzalo  na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórka k návrhu  zmeny 

rozpočtu Obce Beckov na rok 2021, rozpočtové opatrenie č.1 bez pripomienok. 

 

Zmena rozpočtu Obec Beckov na rok 2021 – úprava č.1 – písomne, priložené k zápisnici, 

predložil starosta obce, poslancom bol materiál zaslaný mailom. Starosta obce informoval, že 

zmena bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisii. Predseda finančnej komisie p. E. 

Benko -  komisia vyjadrila spokojnosť  s výberom nedoplatkov za dane a poplatky za minulé 

obdobie, nastalo výrazné zlepšenie plnenia tejto položky. Finančná komisia navrhla zníženie 

príspevku na hrad, komisia nesúhlasila s použitím rezervného fondu. Po úprave návrhu na 

základe pripomienok komisie, finančná  komisia odporúčila obecnému zastupiteľstvu zmenu 

rozpočtu schváliť. Starosta obce – čo hrad zarobí, bude sa využívať na činnosť hradu, po 

odčítaní nákladov. Ing. J. Macejka – hrad, ako nezisková organizácia, nemôže tvoriť zisk, ale 

prebytok, ktorý sa môže kumulovať viac rokov a potom sa za ušetrené financie môže na hrade 

niečo opraviť, dobudovať. Starosta obce – je potrebné schváliť vklad  do neziskovej 

organizácie a pôžičku na mzdy. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný vklad do 

Neziskovej organizácie Hrad Beckov vo výške 5000,-€. Obecné zastupiteľstvo schválilo  

finančnú pôžičku pre Neziskovú organizáciu Hrad Beckov vo výške 28 500,-€. 

Starosta obce dal o zmene rozpočtu hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmenu   rozpočtu  Obce Beckov na rok 

2021,  rozpočtové  opatrenie č.1 bez pripomienok. 
 

K bodu 9.: - rôzne – 

Starosta obce informoval, že na základe poslaneckého návrhu bolo zadané vypracovanie 

štúdie, zatiaľ prišla jedna ponuka. Starosta obce jednal s dopravným inžinierom, ktorý vidí 

ako problematický prechod cyklochodníka cez cestu II/507, mimo zastavaného územia je 

povolená rýchlosť 90 km/hod. Nebolo by riešenie posunúť označenie obce oproti areálu firmy 

Klimat? Ing. J. Macejka žiada, aby bolo poslancom zaslané finálne zadanie cyklotrasy. 

Dopravný inžinier ďalej označil ako problémovú cestu Pod Hôrkou – nespĺňa podmienky. 

Starosta obce ďalej informoval poslancov, že obec navštívil primátor Mesta Nové Mesto nad 

Váhom s pracovníkmi úradu, zaujímal sa o vybudovanie cyklotrasy, prisľúbil, že napojenie 

tejto cyklotrasy na trasu na Piešťany bude riešiť mesto na základe našej štúdie, informoval 

tiež, že inicioval stretnutie s vedením Povodia Váhu. Poslanci žiadajú poskytnúť informáciu, 

či prichádzajú ponuky. 
 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o havarijnom stave strechy na základnej škole, na 

východnej strane je uvoľnený štít, prehnité laty. Ponuka od Petra Ondrejoviča cca 1000 € za 

opravu. Ing. M. Jambor upozornil, že by bolo potrebné aj oplechovanie komína, zateká cez 
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diery v plechu na 2 – 3 miestach. Starosta obce informoval, že klampiarske práce si škola 

zabezpečí sponzorsky a zatiaľ má na opravu peniaze z rozpočtu školy. 

 

Starosta obce informoval poslancov o návšteve firmy Marius Pedersen, nášho zmluvného 

partnera na vývoz komunálneho odpadu, zabezpečiť zariadenie na váženie jednotlivých nádob 

vo firme nechystajú. Tlak obcí na to, aby sa riešilo zníženie množstva komunálneho odpadu, 

odporúčajú žetónový systém, s ktorým majú niektoré obce skúsenosti. Ing. M. Jambor – nedá 

sa vymeniť zberová spoločnosť?  E. Benko – je treba vážiť zberové auto pred zberom a po 

zbere – dohodnúť aspoň takéto riešenie s firmou. Je potrebné vypracovať návrh systémového 

riešenia – pripraviť informačnú kampaň. J. Macejka – je potrebné, aby sa o odpadoch písalo 

v každom čísle Beckovských novín, pripomínalo sa separovanie. Obecné zastupiteľstvo 

uložilo obecnému úradu vypracovať koncepciu k žetónovému systému zberu odpadov do 

30.6.2021. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bola podaná na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 

žiadosť o zmenu vodnej stavby pred dokončením – kanalizácia obce, zmena stavby spočíva 

v navrhnutej zmene materiálu kanalizačných zberačov, v navrhovanej zmene technológie, 

v aktualizácii údajov o počte zaústených domácností a pod. 
 

Projekt energetickej úspory na obecnom úrade – Ing. Jurčacková informovala, že sa dal 

vypracovať energetický audit a z toho dôvodu sa časť úradu, ktorá nie je vykurovaná, nedala 

zahrnúť do projektu, podal sa projekt na zateplenie obecného úradu. Energetická trieda sa 

zvýšila na A0, nespĺňali sme parametre. Na projekt bolo možné počítať s financiami vo výške 

246 tis. €. E. Benko – mali sme si povedať, čo z úradu chceme mať. Sadnúť si spolu 

a rozdebatovať možnosti. Aj za cenu, že budú neoprávnené náklady. Keď sa spoločne 

dohodneme, nebude môcť mať neskôr nikto  pripomienky. Starosta navrhuje stretnutie 

poslancov na piatok 23.4.2021 o 18,00 hod. na OcÚ. Materiál k rokovaniu bude zaslaný 

vopred. 
 

K bodu 9.: 

V diskusii starosta informoval poslancov, že je možné zapojiť sa do súťaže Dedina roka, 

poslanci nevyjadrili podporu, pretože obec nespĺňa kritériá, hodnotí sa tiež  spolková činnosť, 

ktorá v obci moc nefunguje. 

Ing. J. Martiš – navrhuje, aby sa neziskovej organizácii vyčíslil nájom za hrad ročne 12 000 €. 

E. Benko – najskôr je potrebné pripraviť nájomnú zmluvu, v ktorej prenesieme správu hradu 

na neziskovú organizáciu, spoluúčasť na projektoch, nájom a pod. Obecné zastupiteľstvo 

uložilo obecnému úradu pripraviť návrh nájomnej zmluvy s Neziskovou organizáciou Hrad 

Beckov. 

 

Ing. J. Macejka sa informoval na semafor pre základnou školou – v akom štádiu sa realizácia 

nachádza. Starosta obce – prepošle mail. 

 

Smetiaky, ktoré sa zakúpili na separovaný odpad do historického stredu obce, by bolo 

potrebné označiť aj spredu nálepkami so symbolmi zberaných komodít, aby bolo jasné, čo 

treba do košov vhadzovať. 
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Poslanec Ernest Benko sa vzdal funkcie v obecnej rade z dôvodu jej nezvolávania. Rovnako 

Ing. Ján Macejka sa vzdal  funkcie v obecnej rady z toho istého dôvodu. Žiadajú, aby sa na 

ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva buď zvolili iní členovia obecnej rady alebo bola 

obecná rada zrušená. Zároveň sa Ing. Ján Macejka vzdal členstva v stavebnej komisii. 

 

Uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 16.4.2021 : 

 

uz.č.221/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zo dňa  12.2.2021 bez pripomienok. 

 

uz.č.222/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  Rokovací  poriadok Obecného 

zastupiteľstva Obce Beckov - osobitné ustanovenia na obdobie krízovej situácie v zmysle 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 73/2020 Z. z. s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.223/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie 

hlavnej kontrolórky Obce Beckov k 30.6.2021. 

 

uz.č.224/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 25/21/3304-2 

zo dňa 8.3.2021 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č. 3/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb.  

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vypracovať návrh nového nariadenia a 

predložiť ho na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.5.2021. 

 

uz.č.225/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o založení Neziskovej 

organizácie Hrad Beckov. 

 

uz.č.226/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu  zmeny rozpočtu Obce Beckov na rok 2021, rozpočtové opatrenie č.1 bez 

pripomienok. 

 

uz.č.227/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný vklad do Neziskovej organizácie 

Hrad Beckov vo výške 5000,-€. 

 

uz.č.228/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  finančnú pôžičku pre Neziskovú 

organizáciu Hrad Beckov vo výške 28 500,-€. 

 

uz.č.229/2021 –  Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmenu   rozpočtu  Obce Beckov na rok 

2021,  rozpočtové  opatrenie č.1 bez pripomienok. 

 

uz.č.230/2021 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vypracovať koncepciu 

k žetónovému systému zberu odpadov do 30.6.2021. 

 

uz.č.231/2021 - Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť návrh nájomnej 

zmluvy s Neziskovou organizáciou Hrad Beckov. 

 

uz.č.232/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa členstva v obecnej rade 

p. Ernesta Benka a Ing. Jána Macejku. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa 

členstva Ing. Jána Macejku v stavebnej komisii. 
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Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 20.4.2021 

Zapísala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Ján Macejka 

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Peter Benko 

 

 

 

 

 

 

 

 


