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21. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 1.2.2013  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Anna Kabelíková - osp.,  Ernest Benko – osp., Marek Jambor, Ing. – osp.,                                                                                                                                                                                                                                                                

Miloš Jaroščiak – osp.     

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení – zástupca starostu 

4. Návrh termínov riadnych zasadnutí OZ pre rok 2013 – starosta obce 

5. Prejednanie podmienok prenájmu pre realizáciu Beckovských slávností – starosta obce 

6. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF, ŠR a prostriedkov 

obce – Ing. M. Jurčacková 

7. Príprava realizácie zámeru riešenia výdajne stravy a jedálne pre žiakov ZŠ J.M. Hurbana 

Beckov – starosta obce 

8. Príprava plánov práce komisií pri OZ – zástupca starostu 

9. Plán práce kontrol hl. kontrolóra obce pre rok 2013 – JUDr.I. Hudecová 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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. 

K bodu 2.: Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: Ing. D. Jarábkovú a Mgr. R. 

Murárikovú, za overovateľov zápisnice nevrhol J. Zbudilu a Ing. J. Martiša. O návrhoch dal 

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

Poslanci program podľa pozvánky schválili bez pripomienok. 

K bodu 3.: Kontrolu uznesenia zo dňa 14.12.2012 previedol zástupca starostu obce p. J. 

Zbudila. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva konaného 14.12.2012 na vedomie bez pripomienok. 

K bodu 4.: Starosta obce predložil návrh termínov riadnych zasadnutí OZ pre rok 2013. 

Písomne, priložené k zápisnici. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky ani 

pozmneňujúce návrhy. Starosta obce dal o termínoch zasadnutí OZ hlasovať. Prítomných 5 

poslancov, všetci za.  Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh termínov riadnych zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Beckov pre rok 2013 bez pripomienok. 
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K bodu 5.: Prejednanie podmienok prenájmu pre realizáciu Beckovských slávností - starosta 

obce zhrnul históriu vzájomnej spolupráce a zmluvných vzťahov so spoločnosťou Double 

Agensy, s.r.o. Následne predniesla kontrolórka obce, JUDr. Ivana Hudecová, stanovisko pána 

advokáta JUDr. Jána Dziana k podmienkam pre uzatvorenie novej zmluvy o organizovaní 

kultúrneho podujatia  „Beckovské slávnosti“. Po úvodných informáciách dal starosta priestor 

na otázky poslancov OZ voči zástupcom Double Agency, s.r.o. k danej problematike. Zároveň 

pripomenul, že na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva bolo schválené uznesenie a prečítal 

protinávrh Double Agency, s.r.o. Zástupca starostu pán Zbudila zdôraznil, že je potrebné 

dospieť k obojstranne prijateľnej dohode. Pani poslankyňa Ing. Jarábková pripomenula, že sa 

nejedná o tom, či zmluvu uzavrieme, ale len o zmluvných podmienkach. Pani poslankyňa 

Mgr. Muráriková zdôvodnila dohodu na nových podmienkach a vyjadrila svoj názor, že toto 

podujatie by nemalo vytvárať obci náklady, ale naopak – profit. Zástupcovia Double Agency, 

s.r.o., sa ospravedlnili za demonštratívny odchod z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

a prezentovali svoj záujem dohodnúť sa vo všetkých bodoch zmluvy. Poslanec p. Ing. Martiš 

pripomenul, že v protinávrhu spoločnosti Double Agency sa znovu objavuje článok o opcii na 

3 roky i keď obec navrhuje uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do 14.10.2015, tak ako bola 

v zákonnej lehote pôvodná zmluva vypovedaná.  

Starosta zopakoval podmienky obce pre uzatvorenie zmluvy a ešte raz vysvetlil históriu opcie 

v pôvodnej zmluve a navrhovanú účinnosť budúcej zmluvy. Poslankyňa Mgr. Striežencová sa 

vrátila k otázke zvýšenia nájmu za verejné priestory, ktoré obec poskytuje spoločnosti Double 

Agency. Zástupcovia spoločnosti Double Agency dali do pozornosti, že okrem navrhovaného 

nájmu hradia všetky náklady spojené s poriadanou akciou, ktoré v minulosti mala podľa 

zmluvy  znášať obec a poskytujú 50%-tnú zľavu na vstupné pre obyvateľov Beckova. Tiež 

vysvetlili, akým spôsobom funguje zabezpečovanie kultúrnych akcií v takom rozsahu ako 

poriadajú v Beckove, a prečo je pre nich taká dôležitá 3- ročná opcia zapracovaná do zmluvy 

a zároveň sa vyjadrili, že postoj obce voči ich spoločnosti pociťujú ako nepriateľský a radi by 

poznali príčinu. Poslanci a spoločnosť spoločnosti Double Agency sa snažili vysvetliť si 

príčiny rôznych pochybností a postojov. 

Keďže spoločnosť spoločnosti Double Agency trvá na ponechaní čl. III. ( pojednáva o opcii) 

v plnom znení, tak ako bol v pôvodnej zmluve, starosta dal hlasovať za zrušenie 

predchádzajúceho uzn. č. 228/2012 zo dňa 14.12.2012 a o ostatných článkoch pôvodnej 

zmluvy tak, ako boli oboma stranami akceptované: 

Ćl.1odst.2 sa vypustí poznámka v zátvorke „ide o bezodplatný zmluvný vzťah“                        

Čl.2odst.1 – Miesto konania podujatia – vypúšťajú sa priestory podľa a),d),e),f),g),k).               

Čl.2odst.2   – slovo bezodplatne sa nahrádza slovom odplatne –nájomné vo výške 500,00 eur 

Čl.4odst.1písm.g  -  potvrdzuje sa                                                                                              

Čl.4odst.3 – vypúšťa sa (dodávku el. energie, vody, zabezpečenie likvidácie odpadov si 

zabezpečí spoločnosť Double Agensy v plnej výške)                                                              

Čl.4odst.5 – vypúšťa sa                          

Čl.5odst.3 – dopĺňa sa ....odovzdať objednávateľovi vo vyčistenom stave do 24. hodín po 

ukončení podujatia. 
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Do nasledovného, pravdepodobne mimoriadneho zasadnutia OZ, sa uskutočnia rokovania 

o čl. III. zmluvy a pripraví sa úplné znenie predmetnej zmluvy. Predložené riešenie bolo 

poslancami jednohlasne prijaté. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 228/2012 zo dňa 

14.12.2012. Obecné zastupiteľstvo schválilo  nové podmienky pre realizáciu Beckovských 

slávností v roku 2013 s agentúrou Double Agency, s.r.o. 

K bodu 6.: Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF, ŠR 

a prostriedkov obce -Ing. Jurčacková (koordinátor projektov) podala informáciu o stave prác 

na realizácii projektov financovaných z EF, ŠR a prostriedkov obce. Podaná správa je 

priložená k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo predloženú správu zobralo na vedomie bez 

pripomienok. 

K bodu 7.: Príprava realizácie zámeru riešenia výdajne stravy a jedálne pre žiakov ZŠ J.M. 

Hurbana Beckov - starosta predložil riešenie výdajne stravy v priestoroch základnej školy 

v troch alternatívach. Prvé dve sú dočasným riešením, tretia je riešenie podľa pôvodného 

zámeru podloženého projektovou dokumentáciou.                                                                                                         

Ing. Ján Macejka, predseda rady školy, prezentoval stanovisko zo strany školy, a to 

uprednostnenie alternatívy 2. Zámerom alternatívy 2. je  umiestnenie zariadenia do prízemia 

hospodárskeho pavilónu v priestoroch projektovanej kuchyne. Starosta navrhol, aby sa dali 

oceniť prvé dve alternatívy, aby rozhodovací proces bol objektívnejší. Poslankyňa Mgr. 

Striežencová predniesla dôvody, prečo umiestnenie výdajne stravy podľa prvej alternatívy je 

neprijateľné. Starosta podotkol, že termín spustenia výdajne stravy (september 2013) pri 

realizácii 2. alternatívy zrejme nebude reálny. Ing. Macejka sa vyjadril, že nikto netrvá na 

pevnom termíne. Ide o to, aby sa situácia začala riešiť. Poslanci sa jednohlasne zhodli, že sa 

uprednostní alternatíva 2. a na túto alternatívu sa pripraví realizačná dokumentácia a rozpočet. 

Hodnotenie jednotlivých alternatív, ktoré vypracoval Ing. Dušan Bednárik, projektant, autor 

projektu „Adaptácia hospodárskeho pavilónu ZŠ na MŠ“, je prílohou tejto zápisnice. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo alternatívu č. 2 pre realizáciu zámeru riešenia výdajne stravy pre 

žiakov ZŠ J.M. Hurbana v Beckove. Obecné zastupiteľstvo uložilo vypracovať projekt pre 

uvedenú alternatívu a finančným vyhodnotením. 

K bodu 8.: Príprava plánov práce komisií pri OZ - Starosta dal predsedom komisií pri OZ 

termín na odovzdanie plánov činností na rok 2013 do 15.februára 2013. OZ jednohlasne 

schválilo navrhnuté znenie uznesenia. OZ uložilo komisiám pri OZ obce Beckov pripraviť 

a odovzdať plány práce do 15.2.2013, vyhodnotenie činnosti za rok 2012 a odovzdať 

zástupcovi starostu na posúdenie.  

K bodu 9.: Plán práce kontrol hl. kontrolóra obce pre rok 2013 - hlavný kontrolór obce JUDr. 

Ivana Hudecová, predložila návrh plánu práce hl. kontrolóra obce pre rok 2013 písomne, 

priložený k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Plán práce kontrol hl. 

kontrolóra pre rok 2013 bez pripomienok. Uložilo hl. kontrolórke predložiť písomne výsledky 

kontrol a činnosti hl. kontrolóra za rok 2012 na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

K bodu 10.: Žiadosť p. Jána Šuleka, bytom Beckov č. 422 o zmenu územného plánu a 

zaradenie parcely č. 354/12 v k.ú. obce Beckov do plôch určených na bývanie. Starosta obce 

informoval, že je potrebné vypracovať zmenu územného plánu. Keďže pozemok je v ÚPN 
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klasifikovaný ako rezerva, čiže budúce možné pozemky na určené na bývanie, je potrebné 

zapracovať zmenu ÚPN v tomto zmysle. Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že náklady 

súvisiace so zapracovaním zmeny do ÚPN bude znášať žiadateľ. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie žiadosť Jána Šuleka, Beckov č. 422 o zmenu územného plánu obce a zaradenie 

parcely č. 354/12 v KÚ obce Beckov do plôch určených  na bývanie s podmienkou, že 

náklady súvisiace so zmenou ÚPN obce bude znášať žiadateľ. 

 

K bodu 11.: Zmluva o združení finančných prostriedkov – starosta obce vysvetlil, ako je to 

s financovaním Združenia centra voľného času v Novom Meste nad Váhom, ktoré zaslalo 

zmluvu, ktorej predmetom je dohoda účastníkov o poskytovaní finančného príspevku na 

záujmové vzdelávanie detí a mládeže v centrách voľného času, a to podľa počtu žiakov 

s trvalým bydliskom v obci. Obecné zastupiteľstvo zmluvu schválilo. 

 

K bodu 12.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beckov konaného dňa 

1.2.2013: 

 

Uz. č. 229/2013 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

14.12.2012 bez pripomienok. 

 

Uz. č. 230/2013 - Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh termínov riadnych zasadnutí OZ 

obce Beckov pre rok 2013 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uz. č.231/2013 - a) Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 228/2012 zo dňa 14.12.2012. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo  nové podmienky pre realizáciu Beckovských slávností 

v roku 2013 s agentúrou Double Agency, s.r.o. uvedené v zápisnici. 

 

Uz.č.232/2013 - OZ vzalo na vedomie informáciu o stave prác na realizácii projektov 

financovaných z EF, ŠR a prostriedkov obce bez pripomienok. 

Uz. č.233/2013 - a) Obecné zastupiteľstvo schválilo alternatívu č.2 pre realizáciu zámeru 

riešenia výdajne stravy pre žiakov ZŠ J.M. Hurbana Beckov 

b) Uložilo vypracovať projekt pre uvedenú alternatívu aj s finančným vyhodnotením 

 

Uz. č.234/2013 – Obecné zastupiteľstvo  uložilo komisiám pri OZ pripraviť a odovzdať plány 

práce do 15.2.2013, vyhodnotenie činnosti za rok 2012 a odovzdať zástupcovi starostu na 

posúdenie.  

 

Uz. č.235/2013 - a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plán práce kontrol hlavného 

kontrolóra obce pre rok 2013 bez pripomienok. 

b) Uložilo hlavnej kontrolórke obce písomne predložiť výsledky kontrol a činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2012 v termíne aprílového OZ. 

 

Uz. č.236/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Jána Šuleka, Beckov č. 

422 o zmenu územného plánu obce a zaradenie parcely č. 354/12 v KÚ obce Beckov do plôch 

určených na bývanie s podmienkou, že náklady súvisiace so zmenou ÚPN obce bude znášať 

žiadateľ. 
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Uz. č.237/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo „Zmluvu o združení finančných 

prostriedkov“ medzi mestom Nové mesto nad Váhom a obcou Beckov, predmetom ktorej je 

dohoda účastníkov o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí 

a mládeže v centrách voľného času a to podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v obci. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného dňa1.2.2013. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých  bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 6. februára 2013 

Zápis spracovala Ing. M. Jurčacková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Jaroslav Zbudila 

 

........................................................    Karol Pavlovič 

Ing. Jaroslav Martiš      starosta obce 

 

 

 

 

 

  


