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25.  z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.9.2013. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: M. Jaroščiak 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

2. Ponuka operátora na prevádzkovanie káblovej televízie v obci 

3. Informácia o čiernych skládkach 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Mimoriadne zasadnutie otvoril starosta obce, pripomenul, že na ostatnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva sa poslanci dohodli, že sa, po zaslaní prepracovanej ponuky operátora káblovej 

televízie, opäť stretnú, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Prítomných 8 poslancov,  starosta 

obce skonštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. Predložil návrh programu zasadnutia, 

všetci poslanci boli za. Ďalej navrhol do návrhovej komisie Mgr. M.Striežencovú a Mgr. R. 

Murárikovú a za overovateľov J. Zbudilu a A. Kabelíkovú. Program zasadnutia, návrhová 

komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 

 

K bodu 2.: 

Ponuka operátora na prevádzkovanie káblovej televízie v obci – prítomní zástupcovia firmy 

TFM spol. s.r.o Káblová Televízia Nové Mesto nad Váhom predložili poslancom novú 

prepracovanú programovú ponuku, list užívateľom káblovej televízie, v ktorom sú vysvetlené 

plánované zmeny, písomne, priložené k zápisnici. Pán Olaš vysvetlil, že v oficiálnej ponuke 

nemôžu figurovať stanice NOVA a Prima, ale vysielané budú. V prípade analógového 

prijímača sa nič pre užívateľov nemení, ak budú chcieť pozerať aj digitálne vysielané 

programy, musia si dokúpiť dekódovacie zariadenie. Neplatených programov môže byť viac, 

ale ak sa zaradí drahý program, nemusí sa ponúknutá cena 6 eur zachovať. Pán Olaš 

navrhoval aj riešenie, aby sa ponechal aj športový kanál a Discovery, ale mesačný poplatok 

by sa zvýšil na 7,50 na prípojku. Ing. Martiš – radšej ponechať túto ponuku, aby nestali 

problémy s užívateľmi. Starosta obce – zmluvne sa musia zaviazať.  Ľudia  s ponukou musia 

predbežne súhlasiť. Na vysvetlenie poskytovaných služieb je tu operátor – musia občanom 

všetko vysvetliť. 

Mgr. Striežencová – nová prípojka by stála 33 eur? Áno. E. Benko – pýtal sa, či by nebolo 

možné ponúknuť pre užívateľov konzultačné stretnutie? 

Starosta obce – pokiaľ sa bude dávať výpoveď zmluvy pôvodnému operátorovi, nesmie to 

zasiahnuť Vianoce. Jeho názor je, že by malo súhlasiť so zmenou operátora 80 % účastníkov 

káblovej televízie. 

Ing. Jambor – jeho názor je, že by sa mohla dať výpoveď pôvodnému operátorovi, podmienky 

sa pre užívateľa len zlepšia. Bez súhlasu užívateľov to nepôjde, budú podpisovať nové 

zmluvy. Listy zákazníkom káblovej televízie sa rozdajú súčasným užívateľom s tým, že 

operátor môže osloviť aj ďalších záujemcov, záväzné súhlasy môžu odovzdávať na obecnom 

úrade. 

E. Benko upozornil, že sa jednalo aj s firmou ICS Systems zo Starej Turej a tým je asi 

potrebné oznámiť, že už s nimi nerátame a rozhodli sme sa jednať s inou firmou.  
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Obecné zastupiteľstvo vzalo prepracovanú ponuku na vedomie a súhlasilo s tým, aby 

spoločnosť TFM s.r.o. oslovila užívateľov káblovej televízie v Beckove. 

 

K bodu 3.: 

Starosta obce informoval poslancov o vytvorení nelegálnej skládky na motocyklovej trati pri 

Váhu. Niekto poslal anonymný podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia do Žiliny 

a pracovníci Inšpekcie podmet prešetrujú. Bolo potrebné z uvedenej skládky odviesť až 30 

vlečiek, lenže vlastníkmi pozemkov sú PD Beckov, Cenzuársky spolok v Beckove a ďalší. 

Starosta obce – je nepochopiteľné, že sa takéto skládky v katastri obce ešte vyskytujú, keď 

obec všetok odpad občanom vyváža. Bude iniciovať stretnutie vlastníkov pozemkov 

a zaiteresovaných, aby sa podieľali na odstránení skládky. Ing. Jambor – v Považanoch 4 

dôchodcovia kontrolovali okolie obce za odmenu a pomohlo to. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie informáciu o kontrole nepovolenej skládky pri Váhu. 

 

K bodu 4.: - rôzne - 

Starosta obce informoval poslancov o liste TVS, a.s., písomne priložený k zápisnici, ktorý 

vyzýva občanov Beckova k predloženiu dokladov o vývoze septikov za ostatný rok. Ing. 

Martiš – prečo by mal občan predkladať doklady spoločnosti TVS? Zo zákona takouto 

kontrolou je poverený niekto iný, aké majú na to právo?  Kontrolný orgán môže byť niekto 

iný, obvodný úrad životného prostredia alebo niekto iný. Ing. Jambor – čo tým sledujú? Asi 

chcú získať viac zákazníkov na vývoz žúmp. 

E. Benko – nesúhlasí s takýmto znením listu občanom, doklady o vývoze nemôžu vyžadovať. 

On s tým osobne nemá problém, ale právo na to nemajú. Obecné zastupiteľstvo neschválilo 

doručenie listu TVS, a.s. ohľadom šetrenia protiprávneho stavu v nakladaní s odpadovými 

vodami občanom Beckova. 

 
 

K bodu 6.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.9.2013:  

Uz.č. 284/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prepracovanú ponuku na 

prevádzkovanie káblovej televízie v obci Beckov od spoločnosti TFM s.r.o. Káblová televízia, 

Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom. b) -  Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s tým, aby 

spoločnosť TFM s.r.o. s ponukou oslovila užívateľov káblovej televízie v Beckove.         

Uz.č.285/2013  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o kontrole nepovolenej skládky pri Váhu v k.ú. obce Beckov Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia Žilina.                                                                                                                                                        

Uz.č.286/2013 – OZ neschválilo doručenie listu Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, 

a.s. ohľadom šetrenia protiprávneho stavu v nakladaní s odpadovými vodami,  občanom 

Beckova. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 

17.9.2013. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 
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V Beckove, 20. septembra 2013 

Zápis spracovala A. Benková 

         

 

Karol Pavlovič 

                starosta obce 

Overovatelia z ápisnice:  

 

Jaroslav Zbudila 
 

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

 

Anna Kabelíková 
 

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

 

 
 

 

 

 
 

 

 


