
3 0. z á p i s n i c a   

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 07.02.2014  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:        

Ing. Marek Jambor  - osp.                                                                                                                           

Mgr.   Romana Muráriková- osp.                                                                                                  

Miloš Jaroščiak – osp. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrh. komisie, overovateľov, schválenie 

programu 

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

3. Návrh na uznesenie - záver 

 

K bodu 1.:  

Mimoriadne zasadnutie OZ uviedol starosta obce Karol Pavlovič a otvoril jedinú tému, ku ktorej bolo 

zvolané rokovanie : Predloženie žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu ( ďalej ROP). 

Do návrhovej komisie  navrhol: E. Benko a Ing. Jarábková, za overovateľov zápisnice: J. Zbudila, A. 

Kabelíková. Starosta dal hlasovať o bode programu, návrhovej komisii a overovateľoch. Poslanci návrhy 

schválili. 
 

K bodu 2.:    

Ing. Jurčacková oboznámila prítomných s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP na oblasť 

podpory : 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok, a zo zámerom projektu, ktorý by bolo možné predložiť. Projekt sa týka obnovy NKP hrad 

Beckov, konkrétne horného hradu – objekt Delová bašta. 

Zámerom je prezentácia Delovej bašty ako výstavného priestoru a zároveň vybudovanie výťahu v tomto 

objekte, ktorý by zabezpečil odstránenie tzv. stavebných bariér a zabezpečil vstup na horný hrad aj pre 

imobilných návštevníkov. Súčasťou projektu je aj obstaranie IKT vybavenia, ktoré by malo slúžiť 

zdokonalenie informačného systému na hrade. Predbežný investičný rozpočet na tento objekt predstavuje 

čiastku cca  361 000,-eur mimo prípravných prác. 
 

K bodu 3.:                                                                                                                 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 07.02.2014: 

Uz. č. 322 /2014 - OZ súhlasí/ nesúhlasí s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Regionálneho operačného programu (ROP), prioritná os:   3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie :     3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov,   oblasť 

podpory :  3.1b  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok, za podmienky : 5% -tná spoluúčasť a všetky ostatné náklady spojené s prípravou a realizáciou 

projektu budú financované z mimorozpočtových finančných prostriedkov. 
 

V Beckove,07.02.2014                                                                                                                                  

Zápis spracovala Ing. Jurčacková 
 

Overovatelia zápisnice: 

Jaroslav Zbudila ............................................ 
 

Anna Kabelíková ............................................ 

 

 

Karol Pavlovič                                                         
 starosta obce 


