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29. z á p i s n i c a 

zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 17.1.2014 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Mgr. Martina Striežencová, osp . – Miloš Jaroščiak 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Káblová televízia – Zmluva o budúcej zmluve o prenájme KDS 

5. Návrh termínov zasadnutí OZ na rok 2014  

6. Voľba členov do Správnej rady Združenia Hradu Beckov 

7. Príprava voľby riaditeľa ZŠ s MŠ 

8. Plán činnosti hl. kontrolóra obce na rok 2014 

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 (6), zasadnutie je 

uznášaniaschopné. 
 

K bodu 2.: 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie : E. Benko, Ing. D. Jarábková 

a za overovateľov zápisnice: J. Zbudila a A. Kabelíková. Navrhnutí boli schválení. Ďalej 

predložil starosta obce návrh na programu zasadnutia podľa pozvánky. Všetci prítomní (6) 

boli za, nikto nemal pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Program zasadnutia, návrhová 

komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 
 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – previedol zástupca starostu obce, kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 13.12.2013 a 20.12.2013 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie bez 

pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Káblová televízia – Zmluva o budúcej zmluve o prenájme KDS – starosta obce privítal 

prítomného p. Filipa Olaša za spoločnosť TFM s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, poslanci mali 

zmluvu k dispozícii písomne s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva, zmluva v prílohe 

zápisnice. Starosta obce pripomienkoval čl.4 bod 3 – poruchu odstrániť do 24 hod. nie do 48 

hod. Ing. Jambor – cena bude zachovaná, ak zaplatí účastník na celý rok dopredu, platbu na 1 

mesiac mu odpustia. 

E. Benko – čo sa považuje za závažnú poruchu, vypadne celá káblová televízia, je potrebné 

zadefinovať. V prípade poruchy viac ako 30% programov – nájomca sa zaviaže sfunkčniť 

programy do dvoch hodín od nahlásenia. V článku 3. bod 4 – keď sa bude káblová televízia 
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odovzdávať naspäť, je potrebné doplniť, že nájomca sa zaviaže v prípade ukončenia nájomnej 

zmluvy odovzdať dielo ku dňu ukončenia nájmu v takom stave, aby káblová televízia bola 

prevádzky schopná. V článku 4., bod 4 doplniť mimo základného balíka, ktorý tvorí prílohu 

zmluvy. V článku 5 bod č. 3 – výpoveď do 3 mesiacov bez udania dôvodu okrem bodu 4. 

Ing. J. Martiš – po zrušení zmluvy možný odpredaj za zostatkovú cenu. Starosta obce – musia 

rátať s tým, že budú investovať do káblovej televízie a mali by ponechať techniku, aby bola 

televízia funkčná. F. Olaš- zakódované programy – dekodéry nemôžu nechať. Ing. M. Jambor 

– pomôcť starším ľuďom tým, že budú zasielať šeky na platbu. S tým počítajú. Starosta obce 

dal hlasovať za návrh uznesenia, 7 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu 

s pripomienkami, ktoré budú do zmluvy dopracované. 
 

K bodu 5.: 

Návrh termínov zasadnutí OZ na rok 2014 – starosta obce predložil návrh termínov zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v roku 2014, písomne priložené k zápisnici. Poslanci nemali k návrhu 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 7 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny 

zasadnutí obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Voľba členov Správnej rady Združenia Hradu Beckov – starosta obce informoval, že navrhuje 

schváliť pôvodných členov a to – starosta obce, Jaroslav Zbudila, Ernest Benko a Ing. Viliam 

Maslo. Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy, v tomto roku budú komunálne voľby, 

dokončia svoje volebné obdobie. Ing. J. Martiš – otázka kastelána – starosta obce odpovedal, 

že kastelána volí správna rada na návrh obce. Zároveň požiadal, aby bola hl. kontrolórkou 

vykonaná kontrola účtovníctva na hrade. Poslanci s návrhom súhlasili. Starosta obce dal 

hlasovať za návrh členov správnej rady, prítomných 7 poslancov, 5 za, 2 sa zdržali 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov správnej rady Združenia Hradu Beckov 

starostu obce, Jaroslava Zbudilu, Ernesta Benka a Ing. Viliama Masla. 

 

K bodu 7.: 

Príprava voľby riaditeľa základnej školy s materskou školou – starosta obce informoval 

poslancov, že p. riaditeľke končí tento rok 5-ročné volebné obdobie a budú sa pripravovať 

voľby. Metodiku k voľbe obci zastala p. Šimanová zo Spoločného úradu samosprávy. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo informáciu o príprave voľby riaditeľa základnej školy s materskou školou 

na vedomie. 
 

K bodu 8.: 

Plán činnosti hl. kontrolóra obce na rok 2014 – hlavná kontrolórka obce JUDr. Ivana 

Hudecová predložila poslancom plán svojej činnosti na rok 2014, písomne, priložené 

k zápisnici. Poslanci požiadali, aby kontrolórka doplnila do plánu kontrolu hospodárenia na 

hrade Beckov a správu predložila na zasadnutí obecného zastupiteľstva 4.4.2014. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Plán činnosti hl. kontrolóra obce na rok 2014 s doplnkom uvedeným 

v zápisnici. 

 

K bodu 9.: 

Žiadosť p. Branislava Ondrášeka, bytom Melčice – Lieskové č. 468, o prevod vlastníctva 

cesty par.č. 5091 v k.ú. obce Beckov pri bývalom motoreste Ranč z vlastníctva Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva obce Beckov. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že 
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nemá zabezpečený prístup k nehnuteľnosti v prípade, ak niekto manipuluje s komunikáciou. 

Poslanci sa zhodli v tom, že vybavovanie prevodu by bolo zdĺhavé a náročné aj finančne. 

Starosta obce – ak by žiadateľ vyfinancoval všetky náklady, súhlasili by? E.Benko – má 

uhradené všetky pohľadávky voči obci, zaplatené dane? Starosta dal hlasovať, 7 poslancov 

proti prevodu cesty. Zároveň žiadajú doplniť údaje o zaplatení dane. 

 

K bodu 10.: 

V diskusii požiadal Ing. M. Jambor, aby sa v parku opravili na detskom ihrisku hojdačky, pri 

šmýkačke, ktorú v parku umiestnil P. Ondrejovič, je na zemi starý kmeň, ktorý by bolo 

potrebné odstrániť. 

Ing. J. Martiš – oplotky, ktoré urobili družstevníci, by mali byť ohlásené ako drobná stavba, 

preveriť na SÚS. Je potrebné nafotiť teraz cesty, po ktorých sa chodí k hovädziemu dobytku, 

dováža sa seno, aby sa mohli o rok porovnať, ako vyzerajú. 

Starosta obce ďalej informoval, že sa obec nezaobíde bez elektrikára. Je potrebné rozhodnúť, 

či sa bude robiť súťaž. Poslanci navrhli, aby sa vybral formou prieskumu trhu a zvolila sa 

forma odmeňovania. 

K bodu 11.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.1.2014: 

Uz.č.314/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnili 13.12.2013 a 20.12.2013 bez pripomienok. 

Uz.č.315/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme KDS 

s firmou TFM spol. s.r.o., Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom s pripomienkami uvedenými 

v zápisnici. 

Uz.č.316/2014 –  Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2014 bez pripomienok. 

Uz.č.317/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo do Správnej rady Združenia Hradu Beckov 

pp. starostu obce K. Pavloviča, J. Zbudilu, E. Benka a Ing. V. Masla. 

Uz.č.318/2014 -  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o príprave výberového 

konania na riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove v roku 2014.  

Uz.č.319/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán činnosti hl. kontrolóra na rok 2014 

s doplnkom uvedeným v zápisnici. 

Uz.č.320/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Branislava Ondrášeka, 

bytom Melčice – Lieskové 468 o prevod vlastníctva cesty k ranču z vlastníctva Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva obce. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo prevod vlastníctva cesty parc. č.  5091 z vlastníctva 

Slovenského pozemkového fondu na Obec Beckov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 17.1.2014. Starosta obce, po vyčerpaní všetkých bodov programu, zasadnutie 

ukončil. 

V Beckove, 22.1.2014 

Zápis spracovala: A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

Jaroslav Zbudila       Karol Pavlovič 

         starosta obce 

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

Anna Kabelíková 

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


