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2 4.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 6.9.2013 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: A. Kabelíková – osp., Miloš Jaroščiak, Mgr. M. Striežencová – osp. 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu 

a prostriedkov obce – Ing. M. Jurčacková 

5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 

6. Hospodárenie obce Beckov za 1.polrok 2013 

7. Prejednanie úpravy rozpočtu obce na rok 2013 

8. Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce za 1.porok 2013 a k úprave rozpočtu 

obce na rok 2013 – JUDr. I. Hudecová  

9. Príprava rozpočtu obce na rok 2014  

10. Zmeny a doplnky ÚPN obce Beckov – návrh – starosta obce 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov 

a poslankyne, 5 prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 

K bodu 2.: 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie : J. Zbudila, Mgr. R. Muráriková, 

a na overovateľov zápisnice: E. Benko, Ing. M. Jambor. Navrhnutí boli schválení. Ďalej 

predložil starosta obce návrh programu zasadnutia podľa pozvánky. Všetci prítomní boli za, 

nikto nemal pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Program zasadnutia, návrhová komisia 

a overovatelia zápisnice boli schválení. 
 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení previedol J. Zbudila, zástupca starostu obce, 

kontrolu uznesení zo dňa 21.6.2013 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu 

a prostriedkov obce – Ing. M. Jurčacková poslancov informovala o konkrétnych číslach, 

úverové zaťaženie na celý rok bude 2,72 %. Správa písomne, priložená k zápisnici. E. Benko 

– máme predstavu o tom, čo bude stáť vypracovanie ďalších projektov, ktoré sú potrebné na 

dokončenie výdajne stravy v škole? Ing. M. Jembor – bude sporná sklenená stena poriešená? 

Áno, nebude realizovaná. Obecné zastupiteľstvo vzalo Informáciu o stave prác na realizácii 
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projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce na vedomie bez 

pripomienok. 

Ing. Jurčacková ďalej navrhla schváliť vybratých dodávateľov na jednotlivé zákazky, na ktoré 

boli súťaže vyhodnotené počas prázdnin. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 

všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na zákazku Fixácia historických 

omietok, konzervácia maľby a oprava ostení gotických okien v hradnej kaplnke na NKP hrade 

Beckov za cenu 9150 eur – dodávateľ Mgr. arch. Martin Mikuláš. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo výber dodávateľa na zákazku reštaurovanie hradnej kaplnky na NKP hrade Beckov za cenu 

6800 eur, dodávateľ Mgr. art. Martin Mikuláš. Obecné zastupiteľstvo schválilo výber dodávateľa na 

zákazku oprava a montáž časti dažďovej kanalizácie v ulici od č. domu 266 po č. domu 243 a osadenie 

nového dopravného značenia za cenu 4334?40 eur, dodávateľ Peter Čikel – REX, Beckov č.200. 

 

K bodu 5.: 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 – materiál písomne, 

priložený k zápisnici, starosta obce informoval, že je potrebné vykonať fyzické inventúry majetku 

obce a to v čase od 1.11. do 10.12.2013. Sám by sa rád zúčastnil každej inventúry. K zloženiu 

inventúrnych komisií neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 5 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie jednotlivých 

inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Hospodárenie obce Beckov za 1.polrok 2013 – materiál predložený písomne, priložený k zápisnici, 

vyvesený na informačnej tabuli  v obci od 22.augusta 2013, predložil starosta obce. Stanovisko 

finančnej komisie tlmočil jej predseda p. E. Benko. Komisia odporučila hospodárenie obce za  1.porok 

2013 schváliť. Na zasadnutí komisie odzneli otázky, prečo sa dane vyberajú až v druhom polroku, či 

obci nechýbajú financie. Starosta obce vysvetlil, že dane sa podľa zákona môžu vyberať po celý rok 

a postupný prílev financií je výhodnejší. Samozrejme od veľkých platiteľov daní sa dane vyberajú ešte 

v prvom polroku. K predloženému materiálu neboli ďalšie otázky. Starosta obce dal o predloženom 

materiály hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo hospodárenie 

obce Beckov za 1.polrok 2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2013 – materiál predložený písomne, priložený k zápisnici, 

vyvesený na informačnej tabuli v obci od 22.augusta 2013. Úpravu rozpočtu obce prerokovala 

na svojom zasadnutí finančná komisia, informáciu podal p. E. Benko a odporučila úpravu 

schváliť. K predloženému materiálu neboli žiadne otázky ani pripomienky. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu 

obce Beckov na rok 2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce za 1.porok 2013 a k úprave rozpočtu obce na 

rok 2013 – JUDr. I. Hudecová predložila stanovisko písomne, priložené k zápisnici. Poslanci 

nemali k stanovisku žiadne otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce za 1.porok 2013 a k úprave rozpočtu obce na 

rok 2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Príprava rozpočtu obce na rok 2014 – starosta obce informoval poslancov o potrebe prípravy 

rozpočtu obce v dostatočnom časovom predstihu. Rozpočet budú tvoriť priority obce ako – 

výkon samosprávnych funkcií, splácanie úverov, údržba verejných priestranstiev, dokončenie 

výdajne stavy v základnej škole, ďalšie úlohy ako rekonštrukcia chodníkov v obci, oprava 
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omietok na lekárni a zdravotnom stredisku, čakáreň pri lekárni a pod. Je preto potrebné, aby 

komisie predložili svoje návrhy do rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu o príprave rozpočtu obce na rok 2014 a uložilo zainteresovaným predkladať 

návrhy. 

  

K bodu 10.: 

Zmeny a doplnky ÚPN obce Beckov – správa k tomuto bodu písomne ( jedná sa o žiadosť p. 

Birasa), spracovala Ing. Jurčacková, priložená k zápisnici. Starosta obce vysvetlil, že sa jedná 

o rozvoj agroturizmu, ktorý je deklarovaný aj v našom územnom pláne. Pán Biras má záujem 

postaviť zariadenie pre svojich zamestnancov a prípadne pre hostí. Stavebný úrad nemôže 

povoliť stavbu, ak nie je v súlade so schváleným územným plánom alebo zmenou územného 

plánu. E. Benko – keď mu zastupiteľstvo schvaľovalo zámer chovu oviec, nepočítali sme s 

tým, že tam vyrastie ďalšie satelitné miesto. 

Starosta obce – v kompetencii obecného zastupiteľstva je schváliť zmenu územného plánu 

a v nej sa vyjadrí, čo tam môže a nemôže byť. 

Ing. Jambor – poľovníci sú proti výstavbe v tejto lokalite – migrácia zveri. Starosta  obce – 

poľovníci nie sú pri stavebnom konaní účastníci konania. Ing. Jarábková – keď družstvo 

ohrádza veľké plochy pre chov kráv, tí nezabraňujú pohybu zveri? 

Ing. Jurčacková pripomenula, že obecné zastupiteľstvo sa vyjadrí, čo v tejto lokalite bude 

môcť byť, riešia to práve zmeny a doplnky územného plánu. P. Zbudila navrhol, aby 

podmienkou schválenia zmeny bol rozvoj  agroturistiky. Starosta obce dal hlasovať., 

prítomných 6 poslancov, 5 za, jeden sa zdržal. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie 

Zmien a doplnkov Územného plánu obce Beckov v zmysle žiadosti p. Františka Birasa 

a Margity Birasovej, Beckov č .600 s pripomienkou, že zariadenia a stavby riešené zmenou 

musia byť zamerané na agroturistiku. 
 

K bodu 11: - rôzne – 

Prevádzkovanie káblovej televízie v obci – starosta obce dal slovo zástupcom spoločnosti 

TFM, spol s.r.o. Káblová televízia, Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom, ktorí predložili 

ponuku písomne, priložená k zápisnici. Informovali, že majú záujem o skvalitnenie služieb 

pre občanov formou duálneho vysielania káblovej televízie teda aj analógového vysielania aj 

digitálneho. Pri zachovanej cene za mesiac 6 eur by občanom ponúkli balík programov, ktorý 

by obsahoval 28 programov. Ing. Martiš sa informoval na stanice BBC a CNN, či sú 

zaradené? CNN obsahuje ďalší balík programov.  

Starosta obce – malo by sa zvolať stretnutie užívateľov káblovej televízie a od nich získať 

súhlas na zmenu prevádzkovateľa káblovej televízie. 

E. Benko – ak budú chcieť zachovať štruktúru programov, v ponuke chýba športová stanica. 

Bude si ho musieť užívateľ kúpiť aj s dekódovacím zariadením? V ponuke chýba informácia 

o cenách týchto zariadení. J. Zbudila – bude potrebné užívateľom vysvetliť aj technické 

otázky. E. Benko – mali by zapracovať na ponuke, aby do nej zapracovali aj športový kanál. 

Zmluvy budú podpisovať s užívateľmi oni. Starosta obce – základná zmluva sa podpisuje 

s obcou.  

Obecné zastupiteľstvo odporučilo prepracovať ponuku spoločnosti s doplnením športovej 

stanice do základnej ponuky a cenami za zariadenia, ktoré sú potrebné zakúpiť užívateľom, ak 

sa rozhodne pre rozšírenú ponuku. Potom sa poslanci rozhodnú, či budú v jednaní so 

spoločnosťou pokračovať a zvolajú užívateľov káblovej televízie, aby sa vyjadrili k zmene 

prevádzkovateľa. Obecné zastupiteľstvo vzalo ponuku na prevádzkovanie káblovej televízie 

v obci Beckov na vedomie. 
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Žiadosť Mgr. J. Hyžovej, bytom Beckov č.432 o odkúpenie parcely č. 596/25 vo vlastníctve 

obce, ktorá susedí s pozemkami, ktoré vlastní žiadateľka – starosta obce objasnil, že sa jedná 

o pozemok na začiatku Veternej ulice, je na nej umiestnený trativod, už v minulosti ho mali 

záujem odkúpiť Hubinovci. E. Benko – navrhol zastupiteľstvu, aby pozemok obec 

nepredávala, z dôvodu záujmov obce – údržba trativodu. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Prítomných 6 poslancov, 5 hlasovalo za to, aby sa pozemok nepredal, 1 sa zdržal hlasovania. 

Obecné  zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Mgr. Jarmily Hyžovej, bytom Beckov č.432 

o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce parc. č. 596/25. 

 

Starosta obce informoval poslancov o stanovisku Združenia miest a obcí Slovenska 

k hospodáreniu samospráv a plneniu memoranda, obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na 

vedomie. 
 

K bodu 12.: 

V diskusii tlmočil E. Benko názor finančnej komisie na využívanie verejného priestoru pred 

COOP Jednotou, ktorý dala obec opraviť (nový asfalt) a podnikatelia ho využívajú na 

vykladanie tovaru,  parkovanie zákazníkov a podobne, aby sa títo oslovili a požiadali sa 

o finančný príspevok na opravu, pretože hlavne oni ho využívajú a postupne zase zničia. 

Starosta obce – právne je to nevykonateľné, ale osloviť sa môžu. Rovnako komisia podotkla, 

že budova lekárne je zanedbaná na zrekonštruovanom námestí, bolo by potrebné naplánovať 

opravu fasády a tiež budova Domu rozlúčky na cintoríne. Zanedbalo sa kosenie na cintoríne. 

Starosta obce – pracovníci prevádzky mali dovolenky, nestíhalo sa všetko pokosiť. 

Ing. J. Martiš požaduje od obce dať ošetriť, orezať dva stromy pred nehnuteľnosťami Beckov 

č.176,177, vlastníkom pozemkov, na ktorom stromy (lipa a jaseň) stoja je obec. 

 

K bodu 13.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6.9.2013: 

Uz.č. 269/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 21.6.2013 bez pripomienok. 

Uz.č.270/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o stave prác na  realizácii 

projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce bez pripomienok. 

Uz.č.271/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie jednotlivých inventarizačných 

komisií na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2013 bez pripomienok. 

Uz.č.272/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  hospodárenie obce Beckov za 1.polrok 

2013 bez pripomienok. 

Uz.č.273/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Beckov na rok 2013 

bez pripomienok. 

Uz.č.274/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k hospodáreniu obce Beckov za 1. polrok 2013. 

Uz.č.275/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k úprave  rozpočtu obce Beckov na rok 2013. 
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Uz.č.276/2013 – Obecné zastupiteľstvo na vedomie  informáciu o príprave rozpočtu obce na 

rok 2014 a ukladá všetkým zainteresovaným predkladať návrhy do rozpočtu. 

Uz.č.277/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie Zmien a doplnkov  Územného 

plánu obce Beckov v zmysle žiadosti p. Františka Birasa a Margity Birasovej, Beckov č. 600 

s pripomienkou, že zariadenia a stavby riešené zmenou musia byť zamerané na agroturistiku. 

 

Uz.č.278/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie ponuku firmy TFM spol. s.r.o. 

Káblová televízia, Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom  na prevádzkovanie káblovej 

televízie v obci Beckov. 

 

Uz.č.279/2013 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Mgr. Jarmily Hyžovej, bytom 

Beckov č.432, o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce par. č.  596/25. 

 

Uz.č.280/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie  stanovisko Združenia miest a obcí 

Slovenska k hospodáreniu samospráv a plneniu memoranda predložené starostom obce. 

 

Uz.č. 281/2013 - Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na zákazku „Fixácia 

historických omietok, konzervácia maľby a oprava ostení gotických okien v hradnej kaplnke 

na NKP hrade Beckov“ za cenu 9150 eur – dodávateľ Mgr. arch. Martin Mikuláš.                   

Uz.č. 282/2013 - Obecné zastupiteľstvo schválilo výber dodávateľa na zákazku „Reštaurovanie 

hradnej kaplnky na NKP hrade Beckov“ za cenu 6800 eur, dodávateľ Mgr. art. Martin Mikuláš.  

Uz.č.283/2013 - Obecné zastupiteľstvo schválilo výber dodávateľa na zákazku „Oprava a montáž časti 

dažďovej kanalizácie v ulici od č. domu 266 po č. domu 243 a osadenie nového dopravného značenia“ 

za cenu 4334,40 eur, dodávateľ Peter Čikel – REX, Beckov č.200. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 6.9.2013. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 11. septembra 2013 

Zápis spracovala A. Benková 

        Karol Pavlovič 

                starosta obce 

Overovatelia z ápisnice:  

Ernest Benko 

 

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

Ing. Marek Jambor 

 

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

 

 

 

 

 


