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9. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 2.9.2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. M. Jambor – osp., Bc. M. Polák 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Voľba komisii, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Potravinová pomoc na Slovensku 2011 – Obec Beckov – informácia 

1. Beckovské zimné slávnosti – návrh zmluvy – B. Klčovský 

2. Zmluva o cezhraničnej spolupráci s obcou Slavkov - návrh 

3. Prejednanie návrhu prevodu pozemkov z SPF do majetku obce, v zmysle § 2 zákona č. 

138/1991 Zb. 

4. Návrh vysporiadania pozemkov – námestie (Obec Beckov – J. Pienčák) 

5. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu – 

Ing. M. Jurčacková 

6. Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2011  

7. Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana za 1.polrok 2011  

8. Stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtu 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Karol Pavlovič. Privítal 

prítomných poslancov (7), hl. kontrolórku a ďalších prítomných. Konštatoval, ţe je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej komisie: Ing.J.Martiš a A.Kabelíková, za 

overovateľov zápisnice navrhol J.Zbudilu a Ing.D.Jarábkovú. O návrhoch dal hlasovať. Všetci 

prítomní boli za. Ďalej dal hlasovať o programe zasadnutie podľa pozvánky. Poslanci návrh 

programu zasadnutia schválili. 

 

K bodu 3.: 

Kontrolu uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 24.6.2011 

a 8.7.2011, previedol zástupca starostu p. J.Zbudila. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu 

uznesení zo zasadnutí, ktoré sa konali 24.6.2011 a 8.7.2011 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Potravinová pomoc v obci Beckov – písomne, priloţené k zápisnici, materiál vypracovala 

Mgr.D.Badţgoňová, predloţil starosta obce.  Starosta obce informoval, ţe do stanoveného 

termínu poţiadalo o potravinovú pomoc okolo 60 občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo 

majú niţší dôchodok ako 305,00 eur. J.Zbudila – musia občania o pomoc poţiadať? Áno, 

i keď obec vie, o ktorých občanov sa jedná, o pomoc musí občan poţiadať sám.  Obecné 

zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

 

 



 2 

K bodu 5.: 

Beckovské zimné slávnosti – návrh zmluvy písomne, priloţené k zápisnici. Prítomní 

zástupcovia Double Agency, s.r.o. Beckov č.405,  p. Klčovský a p. Estargajoš, ktorí 

poďakovali obci za spoluprácu pri Letných slávnostiach a objasnili svoj zámer s poriadaním 

zimných slávností. Fašiangovú zábavu  usporiada ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. Obec 

Beckov usporiadateľom poskytne bezodplatne verejné priestory, ale za úhradu vodu, elektrinu 

a odvoz a likvidáciu odpadu. Zmeny v texte zmluvy v čl. IV podľa návrhu finančnej komisie 

zapracuje p. Ing. M. Kopúnová.  Poruchy pri dodávke vody a elektriny nemôţe obec 

zabezpečiť, môţe poskytnúť súčinnosť. Ing. Jarábková – to znamená, ţe jeden človek z obce 

musí byť na telefóne alebo priamo prítomný na podujatí? Starosta obce odpovedal, ţe musí 

byť prítomný, aby sa dalo ihneď reagovať. Obec poskytne súčinnosť pri obnove dodávky el. 

energie a vody.  Starosta obce dal o Zmluve o spolupráci s firmou Double Agency, s.r.o. 

Beckov č.405, hlasovať. Prítomných 7 poslancov, všetci hlasovali za s tým, ţe do zmluvy 

budú zapracované pripomienky finančnej komisie v čl. IV. 

 

K bodu 6.: 

Zmluva o cezhraničnej spolupráci s obcou Slavkov – písomný návrh priloţený k zápisnici. 

Starosta obce informoval, ţe zmluva je o všeobecnej spolupráci na úrovni samosprávy, 

kultúry, športu a záujmových organizácií. Bolo zvolené nové obecné zastupiteľstvo či uţ 

v obci Beckov, ale aj v obci Slavkov, s ktorou sme mali podpísanú predchádzajúcu zmluvu. 

Poslanci nemali k textu zmluvy a k formám spolupráce pripomienky. Bude potrebné text 

zmluvy preloţiť do slovenského jazyka. Ďalej sa poslanci dohodli na zmene stretnutia 

obecných zastupiteľstiev, ktoré česká strana navrhla na 23.9.2011, tento termín niektorým 

poslancom nevyhovoval, tak sa dohodli na termíne 7.10.2011. Starosta dal o zmluve hlasovať. 

Prítomných 7 poslancov, všetci boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu 

o cezhraničnej spolupráci s Obcou Slavkov, Česká republika. 

 

K bodu 7.: 

Prejednanie návrhu prevodu pozemkov z SPF do majetku obce, v zmysle § 2 zákona č. 

138/1991 Zb. – písomný návrh, priloţený k zápisnici. Starosta obce objasnil, ţe je potrebné 

urobiť najskôr potrebné kroky, jednania s vlastníkmi a pod. a pozemky pod komunikáciami 

postupne vysporiadať. Ing.J.Martiš – vysporiadanie pozemkov je pre obec dôleţité, 

predovšetkým navýši sa majetok obce a keď nie sme vlastníkmi, nemôţeme ďalej s nimi nič 

robiť. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom pozemkov ( parc.č. 5127/1, 5127/3, 5124, 

596/26) pod stavbami v obci – miestnymi komunikáciami z vlastníctva SR – Slovenský 

pozemkový fond do vlastníctva obce v zmysle schváleného postupu. 

 

K bodu 8., 9: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu – 

predloţila Ing.M.Jurčacková, písomná správa priloţená k zápisnici. Cez pozemok p. 

J.Pienčáka, bytom Beckov č.5, vedie el. prípojka, ktorú nemôţeme skolaudovať, pretoţe nie 

sme vlastníkmi a p. Pienčák nechce mať na svojom pozemku bremeno. Preto sa dospelo 

k dohode, ţe p. J.Pienčák daruje obci pozemok, v ktorom je uloţená el. prípojka a obec 

vybuduje na obecnom pozemku parc.č. 689, ktorý je v uţívaní p. J. Pienčáka, odstavné 

parkovisko pre motorové vozidlá v zmysle ponuky. Toto parkovisko budú vyuţívať aj 

návštevníci hradu. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s usporiadaním pozemkov s p. J. 

Pienčákom a vybudovaním odstavnej plochy pre 5 motorových vozidiel. 

Ďalej p. Ing.Jurčacková informovala o začatých prácach na hradnej kaplnke. Krajský 

pamiatkový úrad pripomienkuje napr. špárovanie, ktoré sa urobilo v minulosti a poţadujú ho 

prerobiť, čo je neúnosné. Sakristia sa nebude prekrývať, strecha bude len na kaplnke. 
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Pri rekonštrukcii námestia je potrebné prefinancovať rekonštrukciu vodovodných prípojok pre 

rodinné domy, ktoré sa tu nachádzajú. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rekonštrukciou 

vodovodných prípojok k rodinným domom na Trojičnom námestí za cenu uvedenú v ponuke. 

Vzhľadom na potrebu dôsledného odvodnenia námestia je potrebné dobudovanie 

kanalizačného systému. Obecné zastupiteľstvo schválilo dobudovanie kanalizačného systému 

na odvodnenie námestia za cenu uvedenú v ponuke v prílohe zápisnice. 

V dolnej časti námestia sa má ukončiť poloţenie dlaţby, uvaţuje sa o vydláţdení chodníka aţ 

po bránu ku kláštoru popri hlavnej ceste. S týmto zastupiteľstvo nesúhlasilo, dláţdenie sa 

ukončí pri hlavnej ceste. Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu časti dlaţby v dolnej časti 

námestia za cenu podľa ponuky uvedenej  v prílohe zápisnice. Ing. J. Martiš sa informoval, či 

uţ prebehla platba z ministerstva. Zatiaľ stále nie, ţiadosť máme podanú.  Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na realizácii projektov 

financovaných z EF a štátneho rozpočtu. 

 

K bodu 10.: 

Čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2011 – písomne, priloţené k zápisnici s dôvodovou 

správou.  Starosta obce informoval, ţe bude potrebné upraviť poplatok za vývoz odpadu, 

pretoţe vývoz odpadu je stratový. Hlavná ťarcha leţí na investičných akciách – námestie, 

hrad.  

Ing. J. Martiš navrhol, aby sa vývoz komunálneho odpadu vykonával kaţdý týţdeň, pretoţe 

keď sa majú do odpadu dávať aj ostatné plasty, ktoré sa doteraz separovali, nestačí smetná 

nádoba na jeden týţdeň. Pokladá zrušenie vývozu separovaných plastov za krok späť a to, čo 

sa roky občania učili,  sa teraz zrazu zruší. S jeho názorom sa stotoţnili aj ďalší poslanci, ktorí 

prezentovali aj názor občanov. Starosta obce vysvetlil, ţe ostatné plasty zberala prevádzka 

obce aj dva dni a  vyváţali sa rovnako na skládku odpadu, pretoţe tieto plasty nikto nechce 

odoberať a ďalej spracovávať. Malo to negatívny dopad na rozpočet obce. 

Poslanci odporučili, aby sa napriek finančným dopadom na rozpočet, pokračovalo s vývozom 

separovaných plastov, bude sa musieť zvýšiť cena za vývoz KO. Ing. J.Martiš sa informoval, 

či sú klasifikované úroky z úverov, ktoré obec čerpá? Bude sa musieť upravovať rozpočet. 

Obecné zastupiteľstvo odporučilo klasifikovať navýšenie nákladov z úrokov a iných 

nákladov, ktoré vznikli pri čerpaní úverov na  eurofondy, na rozpočet obce.  

E.Benko – predseda finančnej komisie tlmočil stanovisko komisie, ktorá odporučila 

obecnému zastupiteľstvu čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2011 schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce za 1.polrok 2011 bez pripomienok. 

 

K bodu 11.: 

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana za 1.polrok 2011 – písomne, priloţené k zápisnici, 

obsahuje rozbor hospodárenia, ktorý vypracovala Mgr.N.Jeţková. Predloţil starosta obce, 

objasnil, ţe peniaze, ktoré obec zadrţala, presunie aţ vtedy, keď ich dostane od štátu. 

Predseda finančnej komisie tlmočil stanovisko komisie, ktorá odporučila čerpanie rozpočtu 

školy schváliť.  

Ing. J.Martiš sa informoval, či škola ušetrila peniaze na plyne, keď sa budova ZŠ zateplila? 

Mgr. A.Ilavská – v škole bolo určite teplejšie, či ušetrili,  budú vedieť aţ v novembri, keď 

príde vyúčtovanie. Materskej škole vychádzajú v ústrety – poskytli im čistiace prostriedky, 

dali otapacírovať dvere, ktoré vedú z jedálne do spálne detí (sťaţnosti na hluk pri obedoch 

ţiakov školy). Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana bez 

pripomienok. 
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K bodu 12.: 

Stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtov – písomne, priloţené k zápisnici, hl. 

kontrolórka p. Mgr. I. Hudecová nemala pripomienky k čerpaniu rozpočtov obce a školy, 

svojim stanoviskom odporučila zastupiteľstvu rozpočty schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtov obce a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

v Beckove. 

 

K bodu 13.: - rôzne – 

V bode rôzne starosta obce predloţil ţiadosť p. JUDr. Olivera Baláţa, ktorý zastupuje 

spoločnosť OREA Consulting, s.r.o., Bratislava, o spoluprácu pri získaní objektu Kúrie 

Dubnických do vlastníctva ich spoločnosti a jej následnej rekonštrukcie s moţnosťou vyuţitia 

týchto priestorov pre účely obecného úradu. Zo ţiadosti nie je jasné, o akú spoluprácu sa 

spoločnosti OREA  jedná a ako by mohla obec vyuţiť súkromný objekt, či za nájom alebo 

ako? Je potrebné ţiadosť bliţšie objasniť. Obecné zastupiteľstvo sa zatiaľ nemá k čomu 

vyjadriť. 

 

J.Zbudila, zástupca starostu obce, predloţil návrh nového dopravného značenia v ulici tzv. 

Nová, ktoré vypracoval p. J.Pavlíček, poradca v cestnej doprave. Poslanci navrhli doplniť ešte 

značku Zákaz vjazdu nákladných vozidiel. Návrh obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

a odporučilo dať ho schváliť na dopravný inšpektorát. 

Ďalej p. J.Zbudila dal návrh na odvolanie KOŢP s jej predsedom p. Bc. M. Polákom, ktorá sa 

od začiatku volebného obdobia nezišla, p. Polák ju nezvolal aj napriek niekoľkým 

upozorneniam na nečinnosť komisie.  E.Benko navrhol, aby bol odvolaný len predseda 

komisie, pretoţe členovia komisie nemôţu za nečinnosť. Starosta obce dal za návrh hlasovať. 

Prítomných 7 poslancov, všetci boli za. Obecné zastupiteľstvo odvolalo predsedu komisie p. 

Bc. Mariána Poláka, Beckov č. 526, z funkcie predsedu KOŢP pri Obecnom zastupiteľstve 

v Beckove. Obecné zastupiteľstvo ďalej odporučilo, aby zástupca starostu predloţil  na 

októbrovom zasadnutí  návrh na nového predsedu komisie ţivotného prostredia. 

 

K bodu 14.: 

V diskusii vystúpila p. evanjelická farárka Mgr. Cipciarová, ktorá upozornila, ţe by bolo 

potrebné na dopravnom inšpektoráte riešiť aj prechod pre chodcov pred zdravotným 

strediskom, teda zastávkou autobusu. Pýtala sa tieţ, či obec neplánuje investovať do 

osvetlenia kostolov v obci a zároveň upozornila, ţe pred evanjelickým kostolom smerom 

k cintorínu je veľmi tmavá ulička, či by sa nedala osvetliť. 

P. D.Uherčík, Beckov č. 9, sa obrátil na starostu obce, či môţe niečo spraviť, aby zabránil p. 

Hlávkovi pokračovať so stavebnými prácami na nehnuteľnosti Beckov č.10. Oznámil 

poslancom, ţe p. Polák sa v čase zasadnutia obecného zastupiteľstva nachádzal na tejto 

„nepovolenej stavbe“.  Starosta obce informoval, ţe previedol obhliadku a všetky ďalšie práce 

z pozície starostu zastavil. Obrátil sa na Spoločný úrad samosprávy, stavebnú správu, aby p. 

Ing. Horák zvolal štátny stavebný dohľad, pretoţe účastníci konania sú v súdnom spore a súd 

zatiaľ vo veci nerozhodol. Viac pre p. Uherčíka urobiť nemôţe. 

 

K bodu 15.: 

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

2.9.2011: 

 

Uz.č. 93/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutí, 

ktoré sa konali dňa 24.6.2011 a 8.7.2011 bez pripomienok. 
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Uz.č.94/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu  prípravu  

realizácie potravinovej pomoci v obci Beckov. 

 

Uz.č.95/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Zmluvy o spolupráci  – Beckovské 

zimné slávnosti s firmou Double Agency, s.r.o., Beckov č. 405. s pripomienkami  v Čl.IV, 

bod 5 – Obec Beckov poskytne usporiadateľovi za úhradu el. energie, vodu a odvoz 

a likvidáciu odpadu. Poskytne súčinnosť pri obnove dodávky el. energie a vody. 

 

Uz.č.96/2011  – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o cezhraničnej spolupráci s Obcou 

Slavkov, Česká republika bez pripomienok. 

 

Uz.č.97/2011 – Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom pozemkov (parc.č. 5127/1, 

5127/3, 5124, 596/26) pod stavbami v obci – miestnymi komunikáciami z vlastníctva SR – 

Slovenský pozemkový fond do vlastníctva obce v zmysle schváleného postupu, ktorý tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Uz.č.98/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na 

realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo usporiadanie pozemkov vo vlastníctve p. J.Pienčáka, 

bytom Beckov č.5 a Obce Beckov v zmysle zápisnice. 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu odstavných plôch pre motorové vozidlá na 

pozemku obce, parc.č. 689 v uţívaní p. J.Pienčáka v sume podľa predloţenej ponuky 

uvedenej v prílohe zápisnice. 

d) Obecné zastupiteľstvo schválilo  rekonštrukciu vodovodných prípojok k rodinným 

domom za cenu uvedenú v prílohe zápisnice. 

e) Obecné zastupiteľstvo schválilo dobudovanie kanalizačného systému na odvodnenie 

námestia za cenu uvedenú v prílohe zápisnice. 

f) Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu dlaţby v dolnej časti  námestia za cenu 

uvedenú v prílohe zápisnice. 

 

Uz.č.99/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce Beckov za 1.polrok 

2011 bez pripomienok . 

 

Uz.č.100/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana za 

1.polrok bez pripomienok. 

 

Uz.č.101/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce 

k čerpaniu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana za 1.polrok 2011. 

 

Uz.č.102/2011 – Obecné zastupiteľstvo odporučilo pokračovať v pôvodnom separovanom 

zbere plastov. 

 

Uz.č.103/2011 – Obecné zastupiteľstvo uloţilo klasifikovať navýšenie nákladov z úrokov 

a iných nákladov, ktoré vznikli pri čerpaní úverov z eurofondov, na rozpočet obce.  

   T: október 2011   Z: Mgr. Hudecová 

 

Uz.č.104/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh dopravného značenia v ulici 

Nová a odporúča  dať tento návrh schváliť na dopravný inšpektorát. 

       Z: Jaroslav Zbudila 
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Uz.č.105/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na odvolanie p. Bc. Mariána 

Poláka, bytom Beckov č.526, z funkcie predsedu Komisie ţivotného prostredia. 

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá zástupcovi starostu pripraviť návrh na funkciu predsedu 

KOŢP. 

   T: október 2011   Z: J. Zbudila 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 

2.9.2011. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 6.9.2011 

Zapísala A.Benková 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

Jaroslav Zbudila 

 

 

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

Ing. Darina Jarábková 

 

 

 

        Karol Pavlovič 

        starosta obce 

 


