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26.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 22.11.2013 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: E.Benko – 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. Rozpočet obce na rok 2014 - predloženie  

6. Doplnok č.1 k VZN obec Beckov č.2/2012 o miestnych daniach 

7. Doplnok č.1 VZN obce Beckov č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

8. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2012 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov 

a poslankyne, konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (8), zasadnutie je 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Jaroslava Zbudilu a p.Annu Kabelíkovú, za 

overovateľov p.Mgr. Romanu Murárikovú a Ing. Darinu Jarábkovú. Poslanci  predložené 

návrhy schválili. Predložil ďalej návrh programu zasadnutia podľa pozvánky, bez zmien. Dal 

za návrh programu hlasovať. Všetci (8) boli za. Program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrolu plnenia uznesení  zo zasadnutí konaných 6.9. 2013 a 17.9.2013 previedol zástupca 

starostu p. J.Zbudila. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu plnenia uznesení  zo zasadnutí, 

ktoré sa  konali 6.9. 2013 a 17.9.2013 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

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

a prostriedkov obce – správu predložila  Ing.M. Jurčacková. Poslanci nemali k predloženým 

informáciám žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu  o 

stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce 

bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Rozpočet obce na rok 2014 – písomne predložený rozpočet obce na rok 2014, predložil 

starosta obce, informoval, že rozpočet bude vyvesený na 15 dní na informačnej tabuli a na 

webovej stránke obce. Prerokovávať sa bude na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
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dňa 13.12.2013. Obecné zastupiteľstvo vzalo preložený rozpočet obce Beckov na rok 2014 na 

vedomie. 

K bodu 6.: 

Doplnok č.1 k VZN obec Beckov č.2/2012 o miestnych daniach – starosta obce predložil 

návrh Doplnku č.1 k VZN č.2/2012, ktorý navrhuje zmenu podľa novelizovaného zákona 

č.582/2004 Z.z., novela č.460/2011 nadobudla účinnosť 1.12.2012 a legislatívna zmena bola 

uvedená do praxe od 1.1.2013, kedy už bolo prijaté VZN obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie návrh Doplnku č.1 k VZN obec Beckov č.2/2012 o miestnych daniach. 

 

K bodu 7.: 

Doplnok č.1 VZN obce Beckov č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady -  starosta obce predložil návrh Doplnku č.1k VZN č.3/2012, ktorý 

sa týka zmiernenia a odstránenia tvrdosti zákona. Obecné zastupiteľstvo vzalo návrh Dodatku 

č.1 k VZN obce Beckov č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné na vedomie. 
 

K bodu 8.: 

Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2012 – správu predložil p. J.Zbudila, v nej 

vyjadril súhlasné stanovisko k zápisu do kroniky. Zápis do kroniky mali možnosť prečítať 

všetci poslanci, bola im zaslaná e-mailom, nikto nemal pripomienky. Starosta obce – zápis do 

kroniky bol predložený p. Lackovičovej na posúdenie po formálnej stránke. Starosta obce dal 

o zápise hlasovať, prítomných 8 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis 

do kroniky obce Beckov za rok 2012. 
 

K bodu 9.: - rôzne – 

Voľby prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom – starosta obce informoval 

poslancov o žiadosti Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom o voľbu prísediaceho, 

ktorým v minulom období bol p. Miroslav Uherčík, Beckov č.152, ktorého odporučil súd opäť 

zvoliť. Poslanci nemali žiadne iné návrhy. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 

poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo prísediaceho Okresného súdu v Novom 

meste nad Váhom za obec Beckov p. Miroslava Uherčíka, bytom Beckov č.152. 

Likvidácia nelegálnej skládky odpadu pri Váhu – starosta obce informoval, že na základe 

šetrenia Slovenskej inšpekcie ŽP Žilina zvolal na 8.10.2013 stretnutie zainteresovaných 

organizácií za účelom likvidácie nahlásenej skládky v inundácii rieky Váh. Prítomné 

organizácie – PD Beckov, Motoklub Beckov – Peter Čikel a Cenzulársky spolok Beckov sa 

dohodli, že spoločne skládku zlikvidujú, uloženie odpadu zaplatí obec Beckov cca 4000 eur, 

odvoz a úpravu terénu zabezpečí PD Beckov a Motoklub Beckov (stroje a autá). Termín na 

nápravu stanovili do 31.12.2013. Pretože sa skládky stále vyskytujú, je potrebné monitorovať 

určité lokality, aby sa zabránilo ukladaniu odpadov na tieto miesta (fotopasce, osobný 

monitoring...) zabránenie prístupu. Starosta obce – potrebný súhlas zastupiteľstva 

s financovaním likvidácie skládok. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, všetci 

8 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo financovanie likvidácie divokých skládok 

nachádzajúcich sa v inundácii rieky Váh. 

 

Výstavba elektrických rozvodov – nový stavebný obvod 9 rodinných domov Pri ihrisku – 

starosta obce predložil Zmluvu o budúcej zmluve ohľadne uloženia vecných bremien. Ing. J. 

Martiš zmluvu preveril a predložil kladné stanovisko. Prítomný zástupca spoločnosti CBI, 
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Nové Mesto nad Váhom, Ing. Hubert vysvetlil otázky ku kapacite zariadenia. Požiadal 

zastupiteľstvo o umožnenie prezentácie celého zámeru a možnosti riešenia ostatných 

prípadných pripojení. Starosta obce dal o zmluve hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, 

predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti  - 

miestnej pozemnej komunikácii parc.č. 5127/1 v k.ú. obce Beckov, ktorej vlastníkom je Obec 

Beckov, v prospech budúceho oprávneného Západoslovenskej energetiky, a.s., Čulenova 6, 

816 47  Bratislava. 
 

Žiadosť p. Miroslava Cipciara, bytom B.Nemcovej 18, Brezno o predbežné stanovisko 

k zámeru výstavby ovčína na pozemku parc.č. 752 v k.ú. obce Beckov na chov a ustajnenie 

oviec – starosta obce informoval poslancov, že k tejto žiadosti požiadal o stanovisko 

spracovateľa územného plánu obce Beckov a v tomto stanovisku sa konštatuje, že na 

výstavbu takejto stavby by bolo potrebné stavebné povolenie. So zmenou funkcie 

predmetného územia sa neuvažuje, nakoľko zámer nie je v súlade  s územným plánom obce. 

Starosta obce dal hlasovať o tom, či súhlasia so stanoviskom spracovateľa ÚPN obce Beckov 

a neschvaľujú zámer p. Cipciara. Prítomných 8 poslancov, 7 za, 1 sa zdržal hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámer výstavby ovčína na pozemku parc.č. 752 v k.ú. obce 

Beckov, nakoľko nie je v súlade s Územným plánom obce Beckov. 
 

Žiadosť Jozefa Nováka, bytom Beckov 259 a Tomáša Nováka, bytom Beckov č.281 

o zaradenie stavieb do doplnku č.3 územného plánu obce – starosta obce objasnil, že sa jedná 

o výstavbu dvoch rekreačných chát na pozemku žiadateľov v lokalite nad Tehelňou. 

Žiadatelia žiadajú o zaradenie týchto stavieb do doplnku ÚPN. Jedná sa o lokalitu mimo 

zastavaného územia obce. Starosta obce dal hlasovať za znenie uznesenia, ktoré neschvaľuje 

spracovanie zmien a doplnkov, prítomných 8 poslancov, 5  za, 3 sa zdržali hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo spracovanie zmien a doplnkov ÚPN obce Beckov na 

základe žiadosti Jozefa Nováka, Beckov č.259 a Tomáša Nováka, Beckov č.281, ohľadne 

výstavby rekreačných chát na pozemku parc.č. 743 v k.ú. obce Beckov. 
 

Zmena nájmu priestorov na OcÚ – starosta obce informoval, že Ing. Ján Macejka oznámil 

zrušenie nájmu v sklade, bývalej miestnosti pre klimatizačné zariadenie, k 31.12.2013 firmou 

F-plus s.r.o. Beckov č.5. Zároveň o tieto priestory prejavila záujem firma Klimat – Ján 

Skovajsa, ktorý by prenajali tieto priestory  o výmere 64 m² od 1.1.2014. Zároveň žiadajú 

o prenájom skladových priestorov na obecnej prevádzke o výmere 74 m². Navrhnutá cena za 

prenájom m² a rok je 23,24 eura. Starosta obce dal hlasovať o tom, či poslanci súhlasia 

s prenájmom priestorov firme Klimat za navrhovanú cenu. Prítomných 8 poslancov, všetci za. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo   prenájom skladových priestorov na prevádzke obce Beckov 

o výmere  74 m² za cenu 23,24 eura/ m² a rok od 1.1.2014 a zároveň schválilo prenájom 

priestorov skladu na OcÚ o výmere 64 m² za cenu 23,24 eura za m² a rok   od 1.1.2014 firme 

Klimat – Ján Skovajsa, na dobu určitú do 31.12.2014. 
 

Žiadosť p. Marcela Mikušinca, bytom Trenčianske Stankovce č.364 o súhlas so zámerom 

výstavby polyfunkčného objektu na pozemku parc.č. 1505/3 – čalúnnická dielňa s podkrovím 

na bývanie. Starosta obce objasnil, že sa jedná o lokalitu mimo zastavaného územia obce, 

bolo by potrebné vypracovanie zmeny územného plánu a jeho vyfinancovanie spolu 

s prípojkami sietí. Ing. J.Martiš vyjadril kladné stanovisko  k zámeru. Starosta obce 
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informoval o stanovisku spracovateľa územného plánu, v ktorom je uvedené, že v územnom 

pláne nebolo v predmetnom území uvažované so zástavbou a takýto zámer nebol teda 

prerokovaný, v prípade, že by malo prísť k realizácii, musel by sa vypracovať doplnok ÚPN 

obce. Starosta  obce  navrhol uznesenie, ktorým neschvaľuje  uvedený zámer,  nakoľko nie  je  

v súlade s územným plánom. Dal o návrhu hlasovať. Prítomných 8 poslancov, všetci za. 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo výstavbu polyfunkčného objektu – čalúnnická dielňa 

s podkrovím určením na bývanie, na pozemku parc.č. 1505/3 v k.ú. obce Beckov, nakoľko nie 

je v súlade s územným plánom obce Beckov. 

Žiadosti o dotácie cirkví na rok 2014 – starosta obce predložil žiadosť rímskokatolíckej 

cirkvi v Beckove o finančnú podporu z rozpočtu obce a rovnako evanjelickej cirkvi 

v Beckove. Nechal rozhodnutie na poslancoch. Obecné zastupiteľstvo vzalo obidve žiadosti 

na vedomie. 

 

K bodu 10.: 

V diskusii Ing. M. Jambor  tlmočil názory občanov, že oplotky družstva zamedzujú prístupu 

majiteľov k pozemkom, bezohľadné riešenie, rozbité cesty od traktorov, znečistené 

komunikácie, často musia chodiť s vodou za zvieratami aj v nedeľu, rušia hlukom. Navrhuje, 

aby družstvo vysypalo cesty makadamom. Starosta – informoval, že urobil prvé kroky 

ohľadom čistoty komunikácií. V prvom rade by sa mali ohlásiť vlastníci dotknutých 

pozemkov. Potrebuje relevantné podklady, dokazujúce neúnosnosť situácie. Problémy môžu 

nastať, keď sa zanesú odvodňovacie kanály.  

Ing. D. Jarábková – prevádzkovanie štiepkovača nefunguje, po nahlásení záujemcov na 

štiepkovanie. M. Jaroščiak – skúsenosť z Trebatíc – občania konáre nosia na skládku a naraz 

sa štiepkujú. Starosta obce – je potrebné navrhnúť lokalitu, kde by sa to dalo realizovať. Na 

KOŽP navrhli podať projekt na výsadbu zelene pri kaplnke oproti OcÚ. 

 

K bodu 11.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.11.2013: 

Uz.č. 287/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnili 6.9.2013 a 17.9.2013 bez pripomienok. 

Uz.č.288/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác na 

 realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce bez 

pripomienok. 

Uz.č.289/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený návrh Rozpočtu obce 

Beckov na rok 2014. 

Uz.č.290/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Doplnok č.1 VZN obce Beckov 

č.2/2012 o miestnych daniach. 

Uz.č.291/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Doplnok č. 1 VZN obce Beckov č. 

3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Uz.č.292/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do obecnej kroniky za rok 2012. 

Uz.č.293/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien, predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej 

nehnuteľnosti  - miestnej pozemnej komunikácii parc.č. 5127/1 v k.ú. obce Beckov, ktorej 

vlastníkom je Obec Beckov, v prospech budúceho oprávneného Západoslovenskej energetiky, 

a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava. 

Uz.č.294/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie oznámenie o zrušení prenájmu 

v sklade bývalej miestnosti pre klimatizačné zariadenie na obecnom úrade ku dňu 31.12.2013 

firmou F-Plus s.r.o., Beckov č.5, Ing. JánMacejka. 

Uz.č.295/2013 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo: 
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a)  prenájom skladových priestorov na prevádzke obce Beckov o výmere  74 m² za cenu 

23,24 eura/ m² a rok od 1.1.2014. 

b) prenájom priestorov skladu na OcÚ o výmere 64 m² za cenu 23,24 eura za m² a rok   od 

1.1.2014. 

Uz.č.296/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo prísediaceho Okresného súdu v Novom 

meste nad Váhom za obec Beckov p. Miroslava Uherčíka, bytom Beckov č.152. 

Uz.č.297/2013 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo spracovanie zmien a doplnkov ÚPN obce 

Beckov na základe žiadosti J. Nováka a T,.Nováka , bytom Beckov č.259 ohľadne 

rekreačných chát na pozemku parc.č. 743 v ú. obce Beckov. 

Uz.č.298/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o nákladoch spojených s uložením odpadov  uložených na skládku vzniknutých likvidáciou 

divokých skládok nachádzajúcich sa v inundácii Povodia Váhu.  

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo financovanie likvidácie divokých skládok nachádzajúcich 

sa v inundácii Povodia Váhu. 

Uz.č.299/2013 –  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie žiadosť o predbežné stanovisko 

k zámeru výstavby ovčína na pozemku parc.č. E č.752 v k.ú. obce Beckov, p. Miroslava 

Cipciara, bytom Brezno, B. Nemcovej č.18. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámer výstavby ovčína na pozemku parc.č.752 v k.ú. 

obce Beckov nakoľko nie je v súlade s Územným plánom obce Beckov. 

Uz.č.300/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Marcela Mikušinca, 

bytom Trenčianske Stankovce č.364 ohľadne možnosti výstavby polyfunkčného objektu 

o rozlohe 110 m 2 – čalúnnická dielňa a s podkrovím určeným na bývanie, na parc.č. 1505/3. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo výstavbu polyfunkčného objektu o rozlohe 110 m 2 – 

čalúnnická dielňa a s podkrovím určeným na bývanie, na parc.č. 1505/3 v k.ú. obce Beckov 

nakoľko nie je v súlade s Územným plánom obce Beckov. 

Uz.č.301/2013 – Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie žiadosť Evanjelického cirkevného 

zboru v Beckove o finančnú podporu z rozpočtu obce. 

Uz.č.302/2013 – Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie žiadosť Rímsko – katolíckeho 

cirkevného zboru v Beckove o finančnú podporu z rozpočtu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 22.11.2013. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 27.11.2013 

Zápis spracovala Ing. M. Jurčacková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Romana Muráriková 

 

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

        starosta obce 

 

Ing. Darina Jarábková 

 

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

 


