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13. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 13.1.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Mgr. M. Striežencová, Ing. D. Jarábková, Ing. J. Martiš 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola uznesení 

4. Príprava plánov práce komisií pri OZ 

5. Návrh termínov riadnych zasadnutí OZ v roku 2012 

6. Udelenie ceny obce  - návrh  

7. NKP hrad Beckov, Združenie právnických osôb – zmluvy – informácia  ( zaslané e-

mailom) 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, 

konštatoval, že je prítomných 5 poslancov, zasadnutie je teda uznášaniaschopné. Ďalší traja 

členovia zastupiteľstva ospravedlnili svoju neúčasť. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. A.Kabelíkovú a p. J.Zbudilu, za overovateľov 

zápisnice navrhol Mgr. R.Murárikovú a Ing. M.Jambora. O návrhoch dal hlasovať. Všetci 

prítomní boli za. Ďalej dal hlasovať o  programe zasadnutia podľa pozvánky. Nikto nemal 

doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, všetci prítomní poslanci hlasovali za program podľa 

pozvánky. 

 

K bodu 3.: 

Kontrolu uznesenia z ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

16.12.2011, previedol zástupca starostu obce p. J.Zbudila. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

kontrolu uznesenia zo zasadnutia, ktoré sa konalo 16.12.2011, na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Príprava plánov práce komisií pri obecnom zastupiteľstve – starosta obce upozornil predsedov 

komisií, že je potrebné zvolať zasadnutia komisií a vypracovať plány činnosti pre rok 2012. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedom komisií zvolať zasadnutia komisií a pripraviť plány 

činnosti na rok 2012 v termíne do 3.2.2012. 

 

K bodu 5.: 

Návrh termínov riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 – písomne, priložené 

k zápisnici. Starosta obce informoval, že okrem riadnych zasadnutí, ktoré v harmonograme 

navrhuje, budú určite aj neplánované zasadnutia, ktoré sa v priebehu roka vyskytnú. Nikto 

nemal k návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce navrhol, aby sa posunula od marca hodina 

začiatku zasadnutia na 18,00  hod. Všetci s návrhom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať za 

návrh termínov, všetkých  5 poslancov bolo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny 

riadnych zasadnutí OZ v roku 2012 bez pripomienok. 
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K bodu 6.: 

Udelenie ceny obce – písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce navrhol udeliť Cenu obce 

Beckovskému speváckemu zboru pri príležitosti 10.výročia jeho vzniku za jeho činnosť, 

ktorou sa významným spôsobom zaslúžil o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu. 

Zdôvodnenie udelenia ceny je uvedené v prílohe zápisnice. Poslanci nemali k predloženému 

návrhu pripomienky. Prítomných 5 poslancov hlasovalo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

udelenie Ceny obce Beckovskému speváckemu zboru pri príležitosti 10.výročia vzniku zboru 

za jeho činnosť, ktorou sa významným spôsobom zaslúžil o kultúrny rozvoj obce a jej 

propagáciu. 

 

K bodu 7.: 

NKP Hrad Beckov – zmluvy – informáciu podal starosta obce, prítomní boli p. JUDr. P. 

Pospecha a Ing. J. Pamětický zo združenia Beckovský hrad. Starosta obce informoval, že 

všetky doteraz  podpísané zmluvy a ich dodatky boli poslancom zaslané e-mailom. Zmluvy 

boli schválené  v minulom volebnom období, ale sú záväzné aj pre toto zastupiteľstvo. Ak by 

poslanci mali nejaké návrhy na zmeny v zmluvách a bol by súhlas aj zo strany partnerov, 

môžu sa urobiť doplnky. Zmluva o budúcej zmluve, podpísaná 5.1.2010 – starosta obce 

uviedol, že obec je stále vlastníkom hradu Beckov, za akých podmienok sa čo bude robiť je 

uvedené v čl.4, bod 4 a čl.5, bod 1. Do 30 dní po skolaudovaní  rekonštrukcie hradu sa 

uzatvoria zmluvy o nájme, ktoré bude schvaľovať zastupiteľstvo. 

Štatutárne orgány – zmena – p. Zbudila nemohol byť – zmenila sa p. Mgr. Gašičová, p.JUDr. 

P.Pospecha vymenil p. Ing. Jurčackovú. 

Zmluva o výkone správy – JUDr. P.Pospecha vysvetlil, že najskôr bola založená nezisková 

organizácia, na základe usmernenia z MV SR sa musela zmeniť na príspevkovú organizáciu. 

Stanovy záujmového združenia  právnických osôb Beckovský hrad  - dokumenty sa vždy 

podpisujú tak, že z jednej strany podpisuje predseda a z druhej podpredseda združenia. 

E.Benko podotkol, že rozhodnutia sa musia prijímať spoločne, na prijatie rozhodnutia je 

potrebných 65 % všetkých hlasov. 

Ing. Pamětický – hrad sa prenajíma na 50 rokov preto, aby bola zachovaná trvalá 

udržateľnosť projektu, už pri podaní projektu musel byť spracovaný návrh kultúrnych 

podujatí. 

Valné zhromaždenie – schvaľovanie aj výšky odmien – zatiaľ nie je zisk, takže sa nemajú 

z čoho odmeny schvaľovať. 

Ak niekto z poslancov potrebuje niečo vysvetliť, čomu zo  zmlúv alebo stanov združenia 

nerozumie, môže sa obrátiť na Ing. Jurčackovú, ktorá potrebné veci vysvetlí. 

Partneri zo združenia pripravili návrh nákladového rozpočtu na hrad, písomne, priložený 

k zápisnici. V termíne do 2.2.2012 je potrebné doručiť  k tomuto návrhu doplnky, návrhy, 

pripomienky p. Ing. Jurčackovej. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zmluvách a ďalších materiáloch 

súvisiacich so záujmovým združením právnických osôb Beckovský hrad a príspevkovou 

organizáciou Beckovské muzeálne nádvorie. 

 

K bodu 8.: - rôzne – 

Starosta obce oboznámil poslancov s reakciou prevádzkovateľa hotela Kúria Beckov so 

zvýšením poplatku za ubytovanie, písomne, v prílohe zápisnice. Poukazuje na to, že obec 

nenapomáha zatraktívneniu možnosti ubytovania a aké služby bude obec naviac poskytovať 

v roku 2012, keď poslanci zvýšili tento poplatok. Poplatok sa mu zdá oproti iným obciam 

a mestám neadekvátny. 
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E.Benko – ktorá z obcí alebo miest, ktoré sa v reakcii spomínajú, majú takú kultúrnu 

pamiatku, ako je náš hrad ? Veď keby nebolo Beckovského hradu, ani doteraz by návštevníci 

do Beckova nechodili. Naši podnikatelia žijú z turistického ruchu, ktorý zabezpečuje obec. 

 

Zástupca starostu p. J.Zbudila uviedol, že starosta obce dlhodobo zastupuje vedúceho obecnej 

prevádzky p. Hurtíka, ktorý je práceneschopný a preto by mali poslanci prihliadať pri 

prehodnocovaní platu starostu obce aj na túto skutočnosť.  

 

K bodu 9.: 

V diskusii sa poslanci vyjadrovali k jednotlivým bodom programu. 

 

K bodu 10.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

13.1.2012: 

Uz.č.138/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 16.12.2011 bez pripomienok. 

 

Uz.č.139/012  –  Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedom komisií zvolať zasadnutia komisií 

a pripraviť plány činnosti na rok 2012 v termíne do 3.2.2012. 

 

Uz.č.140/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny riadnych zasadnutí OZ v roku 2012 

bez pripomienok. 

 

Uz.č.141/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce Beckovskému 

speváckemu zboru pri príležitosti 10.výročia vzniku zboru za jeho činnosť, ktorou sa 

významným spôsobom zaslúžil o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu. 

 

Uz.č.142/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zmluvách a ďalších 

materiáloch súvisiacich so záujmovým združením právnických osôb Beckovský hrad 

a príspevkovou organizáciou Beckovské muzeálne nádvorie. 

 

Starosta obce dal o návrhu na uznesenie hlasovať, 5 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

13.1.2012. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 17.1.2012 

Zápis spracovala A.Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Romana Muráriková  ........................................ 

 

Ing. Marek Jambor             ......................................... 

 

 

 

        Karol Pavlovič 

          starosta obce 
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