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8. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 8.7.2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. J.Martiš, Mgr. R.Muráriková 

 

Program: 

1. Investičný kontrolný deň na hrade Beckov - informácia o stave prác na NKP Hrade 

Beckov – Ing. Jurčacková 

2. Schválenie – výber dodávateľa na kaplnku – NKP hrad Beckov 

3. Prejednanie ponúk na úver 

4. Diskusia 

5. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa na základe uznesenia č.73/2001/b zo dňa 24.6.2011 stretli 

na NKP hrade Beckov na kontrolnom dni, kde mali možnosť vidieť, v akom štádiu  sú práce, 

financované z európskych fondov. O stave prác informovala Ing. M.Jurčacková. 

Po obhliadke sa presunuli do klubu pri parku, kde zasadnutie pokračovalo. Prítomných bolo 7 

poslancov a poslankýň, starosta obce na začiatku rokovania skonštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov, zasadnutie bolo uznášaniaschopné.  

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: A.Kabelíková a J.Zbudila. Ďalej navrhol 

za overovateľov zápisnice Mgr.M.Striežencovú a Ing.M.Jambora a zapisovateľku p. 

A.Benkovú. Zmeny ani doplnky programu neboli navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať. 

Všetci prítomní boli za predložené návrhy. Starosta obce konštatoval, že komisia, 

overovatelia a program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 2.: 

Výber dodávateľa na kaplnku – NKP hrad Beckov - starosta obce informoval, že v ten istý 

deň (8.7.2011) sa uskutočnilo vyhodnocovanie ponúk  na predmet zákazky „Obnova kaplnky 

na hrade Beckov“. Obec ako verejný obstarávateľ zadával túto zákazku výzvou na 

predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2011. 

V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuky dve firmy, a to firma Obnova s.r.o., so 

sídlom Pletiarska č.14, Banská Štiavnica a Športstav Prievidza, spol. s.r.o. so sídlom Hasičská 

2, Prievidza. Obidvaja uchádzači splnili  podmienky účasti a požiadavky zo súťažných 

podkladov bezo zvyšku. Komisia na vyhodnotenie ponúk v zložení Karol Pavlovič, starosta 

obce, Ing. M.Jurčacková, J.Zbudila, E.Benko (Ing.J.Martiš sa ospravedlnil) a Ing. Maťaš  

s hlasom poradným – nehlasujúci, vybrala firmu, ktorá predložila nižšiu cenu, a to spoločnosť 

Obnova s.r.o.  Predseda finančnej komisie p. E.Benko odporučil obecnému zastupiteľstvu, 

vzhľadom na nižšiu ponúknutú cenu a dobré referencie v oblasti rekonštrukcie historických 

objektov, schváliť za dodávateľa na predmet zákazky „Obnova kaplnky“ spoločnosť Obnova 

s.r.o. z Banskej Štiavnice. Upozornil na krátky čas na realizáciu projektu, preto musia byť 

v zmluve o dielo prísne sankcie za nedodržanie termínov a dodržania harmonogramu prác. 

Starosta obce ďalej upozornil, že ho obecné zastupiteľstvo  buď musí poveriť podpísaním 

zmluvy o dielo alebo zvolá ďalšie zasadnutie.  Dal o predložených návrhoch hlasovať. 

Prítomných 7 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na 

predmet zákazky „Obnova kaplnky na hrade Beckov“ spoločnosť Obnova s.r.o. so sídlom 

Pletiarska  14, Banská Štiavnica za cenu uvedenú v ponuke  a poverilo starostu obce 

podpísaním zmluvy o dielo. 
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K bodu 3.: 

Prejednanie ponúk na úver – starosta obce informoval poslancov, že 21.7.2011 obci končí 

zmluva na úver. Ing. M.Jurčacková - úver sa poskytuje na 1 rok, pretože sa dosť závažne 

zmenili podmienky poskytovania úverov v Dexia banke Slovensko, a.s., hľadala sa aj iná 

možnosť. Oslovili sme Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. Táto banka poskytuje úver 

delený na časti. Dexia banka Slovensko, a.s. má výhodnejší úrok 2,3 % a oproti Záručnej 

banke poskytuje úver za lepších podmienok. Poplatky sú v Dexii nižšie. 

P. M.Polák sa spýtal, čo sa bude diať, ak by úver nebol schválený? Je nejaká rezerva? Starosta 

obce – nie je rezerva, dodávateľ musí počkať, až dostaneme peniaze od ministerstva. 

E.Benko – úver si obec vzala minulý rok na rozbehnutý projekt a už minulý rok sme vedeli, 

že budeme musieť zobrať ďalší. Máme záväzok – musíme predĺžiť úver. Keby sme sa 

rozhodovali o novom úvere, mohli by sme uvažovať, či ho schváliť alebo nie, ale pri našich 

rozbehnutých projektoch nemôžeme, nemáme inú možnosť. Navrhol schváliť úver od Dexia 

banky Slovensko, a.s. , výhodnejší úrok aj platobné podmienky. 

Starosta obce dal o schválení úveru v Dexia banke Slovensko a.s. hlasovať. Prítomných 7 

poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo prolongáciu úveru podľa 

Úverovej zmluvy – Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 28/031/10 – poskytnutý 

na účely zabezpečovania financovania investičného projektu: „ Regenerácia centrálnej časti 

obce Beckov“ a prolongáciu úveru podľa Úverovej zmluvy – Zmluva o Dexia Komunál 

eurofondy úvere (B) č. 28/031/10 – poskytnutý na účely zabezpečovania financovania 

investičného projektu: „Muzeálne nádvorie NKP Beckov“. 

 

K bodu 4.: 

V diskusii  poslanci diskutovali k bodom programu. P. M.Polák poskytol poslancom kópie 

listu Občianskeho združenia Slovensko – Ruského spolku o poskytnutie vonkajších priestorov 

bývalého domova dôchodcov za účelom propagačnej akcie počas Beckovských slávností. 

 

K bodu 5.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

8.7.2011: 

 

Uz.č. 89/2011 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o stave prác na NKP 

hrade Beckov. 

 

Uz.č.90/2011– Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na rekonštrukciu kaplnky na NKP 

hrade Beckov  spoločnosť Obnova s.r.o., so sídlom  Pletiarska  14, Banská Štiavnica, za cenu 

uvedenú v ponuke. 

 

Uz.č.91/2011 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo prolongáciu úveru podľa Úverovej zmluvy – 

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 28/030/10 – poskytnutý na účely 

zabezpečovania financovania investičného projektu: „Regenerácia centrálnej časti obce 

Beckov“ s  podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou:  NFP na základe schválenej žiadosti  

NFP221401520121 v rámci Regionálneho operačného programu (ROP-4.1a-2009/01), 

prioritná os 4. Regenerácia sídiel; Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel. 

 

Uz.č. 92/2011 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo prolongáciu úveru podľa Úverovej zmluvy 

– Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 28/031/10 – poskytnutý na účely 

zabezpečovania financovania investičného projektu: „Muzeálne nádvorie NKP Beckov“ s 

podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z 
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fondov Európskeho spoločenstva formou: NFP na základe schválenej žiadosti  

NFP22130120011 v rámci Regionálneho operačného programu (ROP-3.1b-2009/02), 

prioritná os 3.Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu; Opatrenie 

3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 8.7.2011 bez 

pripomienok.  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove 11.7.2011 

Zápis spracovala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

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

Ing. Marek Jambor 

 

 

 

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

Mgr. Martina Striežencová 

 

 

 

        Karol Pavlovič 

          starosta obce 

 


