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31.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 4.4.2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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 prenájme KDS 

5. Plán činnosti komisií pre r.2014 

6. Prejednanie a schválenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. 

7. Správa o činnosti OHZ za rok 2013 

Plán činnosti OHZ pre r.2014 

8. Správa o inventarizácii, majetku a záväzkoch a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 

9. Správa hl. kontrolóra o kontrolách prevedených v r. 2013 

10. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Hrad Beckov za rok 2013 

11. VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.3 ÚPN-O Beckov 

12. VZN o určení miest na vylepovanie plagátov k vykonaniu volieb do EP 

13. Návrhy na udelenie cien obce 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, na 

začiatku prítomných 7 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p. Ing. Jaroslava Martiša a p. Annu Kabelíkovú. 

Za overovateľov zápisnice p. Miloša Jaroščika a Mgr. R. Murárikovú. Za zapisovateľku určil 

p. A. Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

Ďalej starosta  predložil na schválenie program zasadnutia so zmenou, navrhol vypustiť bod 7. 

– Správu o činnosti OHZ za r.2013 a plán OHZ na rok 2014 s tým, že bude prerokovaný na 

ďalšom zasadnutí. Navrhol nahradiť tento bod prerokovaním Žiadosti na dotáciu na NKP hrad 

Beckov – na projekt Ctiborova galéria. So zmenou programu súhlasilo 6 poslancov, 1 sa 

zdržal hlasovania. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení zo zasadnutia konaného 17.1.2014 a mimoriadneho zasadnutia zo dňa 

7.2.2014 – previedol p. Jaroslav Zbudila, k uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného dňa 17.1.2014 

a mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 7.2.2014 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Káblová televízia – Zmluva o prenájme KDS – starosta obce informoval, že návrh zmluvy 

mali poslanci k dispozícii písomne s pozvánkou, žiadne písomné pripomienky neboli 

doručené. J. Zbudila – poznamenal, že keď hovorili na predchádzajúcom zasadnutí o návrhu 
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zmluvy, pripomienkovali, že bežná porucha by sa mala opraviť do 24 hodín, nie do 48 hodín, 

ako je uvedené v čl.4, bod 3. Navrhol trvať na požiadavke opravu realizovať do 24 hodín, 

zástupca firmy TFM Nové Mesto n. Váhom s pripomienkou súhlasil. Ďalej v čl. 5, bod 2. – 

zmluva bude uzatvorená k 1.5.2014. Bod 4 – v poslednej vete „Tento článok platí za 

podmienky, že nenastali skutočnosti podľa bodu 3, písmeno b.“ Ďalšie dojednania budú 

súčasťou zmlúv s odberateľmi. Starosta obce pripomenul, že je potrebné dohodnúť stretnutie 

s bývalým prenajímateľom a pripraviť preberacie konanie. Ďalšie pripomienky k návrhu 

zmluvy neboli vznesené. Starosta obce dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, všetci za. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o prenájme KDS v Beckove s firmou TFK spol. 

s.r.o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 5.: 

Plán činnosti komisií na rok 2014 – zástupca starostu obce informoval poslancov, že všetci 

predsedovia poskytli návrh plánu činnosti jednotlivých komisií na rok 2014 v písomnej forme, 

bol im zaslaný s pozvánkou na zasadnutie. Poslanci nemali k plánom činnosti žiadne 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, všetci za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo plány činnosti komisií:   finančnej komisie, sociálnej komisie, 

komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, komisie verejného poriadku, obchodu a služieb, 

komisie životného prostredia na rok 2014 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Prejednanie a schválenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. – zástupca 

starostu obce predložil návrh na plat starostu obce, ktorý je potrebné schvaľovať. Dôvodovú 

správu mali poslanci k dispozícii s pozvánkou na zasadnutie, priložené k zápisnici. Ing. J. 

Martiš navrhol ponechať plat starostu so zvýšením 50 %. Jednotliví poslanci a poslankyne sa 

vyjadrovali k protinávrhu Ing. Martiša. Starosta obce dal o ňom hlasovať. Prítomných 8 

poslancov, 7 za, jeden sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo na základe zákona 

č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov schválilo plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ 

podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením o 50%, vo výške 2391,- eur, čo po valorizácii 

pri uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v NH za rok 2013 vo výške 824,- eur znamená od 

1.1.2014 plat 2.448 eur mesačne. 

 

K bodu 7.: 

Informácia o príprave realizácie obnovy NKP hradu Beckov II. etapy časť Ctiborova galéria, 

písomne, priložené k zápisnici. V tomto bode sa prerokoval aj bod 10 - Správa o činnosti 

príspevkovej organizácie Hrad Beckov za rok 2013, ktorú predložila Ing. M. Jurčacková, 

písomne, priložená k zápisnici. Ing. Jarábková – obec bude platiť faktúry Kúrii, s.r.o.. E. 

Benko vysvetlil, že riešenie dohodou a vyplatenie faktúr je jediným možným riešením, aby sa 

spor nedostal na súd, kde by obec zaplatila „iné“ peniaze. Starosta objasnil vzniknutú situáciu. 

Podanie žiadosti na projekt Ctiborova galéria – delová bašta a kaplnka. Podmienky podania 

žiadosti na projekt, ktoré boli schválené na mimoriadnom zasadnutí vo februári, sa zmenili. 

Obec nemá financie ani na 5% účasť. Ing. Jurčacková – jedná sa o dokončenie kaplnky na 

hornom hrade a delovú baštu, kde by bola expozícia zbraní a výťah pre menej mobilných 

návštevníkov. Na liste vlastníctva figuruje ako správca združenie hradu, ktoré už neexistuje 

a zmena na LV sa nedá tak rýchlo vybaviť. Zároveň nemáme záväzné stanovisko Krajského 

pamiatkového úradu v Trenčíne, pamiatkari síce s projektom súhlasili, ale máme len zápisnice 

z jednania, nie záväzné stanovisko, ktoré je k podaniu projektu potrebné. Pre rýchle 
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spracovanie projektu nebude dobre pripravený rozpočet a doklady. Starosta obce – členovia 

správnej rady boli oslovení formou e-mailu, nemohli rozhodnúť bez uznesenia obecného 

zastupiteľstva. Združenie prisľúbilo, že prefinancuje projekty, v zápise zo správnej rady, zápis 

obsahuje potrebné informácie a čísla. Starostov názor je, že termín 8.4.2014 je 

neuskutočniteľný, nebude sa dať zvládnuť príprava žiadosti. Obec nemá financie, druhá strana 

sa zaviazala, že vyfinancuje projekt, ale chceli zvýšiť podiel v združení. Ing. Pamětický – čo 

sa týka projektov, je to zahrnuté v komplexnom projekte. Výťah v delovej bašte by mohol byť 

problém, ale chceme sprístupniť hrad aj menej mobilným návštevníkom. Vytvorenie 

podmienok – prevádzkovanie galérie je spojené s tým, že sa musia dobudovať prístupy ( napr. 

výťah). Príprava bola vždy ťažká. Po technickej stránke – architekti sú pripravení pracovať aj 

cez víkend. Je potrebné zvážiť, že je potrebné pozrieť sa na výsledný dlhodobý efekt. Vedelo 

sa vopred, že bude vyhlásená nejaká výzva, mohlo sa tým počítať. Starosta obce uvádzal, že 

obec nebude mať na projekt financie. Výsledkom toho všetkého je, že vznikla dohoda, že  by 

náklady hradila druhá strana.  

Ing. Jurčacková – poskytla architektom reštauračnú štúdiu, keď bude stanovený položkový 

rozpočet, bude problém s tým, že nemáme vyjadrenie z KPÚ Trenčín. Nemáme vypracovaný 

realizačný projekt, ku ktorému by sa vyjadril KPÚ Trenčín. 

Ing. Martiš – keď budeme  brať ďalší úver, obec nemôže nič iné realizovať, potom bude 

zastupiteľstvo znášať následky. Starosta obce – vedelo sa, že sa bude mať podávať projekt, 

ale nebolo stále nič konkrétne pripravené. 

A. Kabelíková – je to riskantné, pustiť sa do takéhoto projektu, ostatní poslanci nepoznajú 

pozadie problému. E. Benko – jedná sa o dopracovanie projektu, obec by mala participovať 

na financovaní projektu 40%, ale treba povedať, že bude potrebné zaplatiť vykonané práce. Je 

na vážkach, ďalšia výzva už nemusí byť. Starosta obce dal hlasovať o podaní žiadosti, 

prítomných 9 poslancov, 7 poslancov proti, 2 sa zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

neschválilo podanie žiadosti na realizáciu obnovy NKP hradu Beckov – II. etapa časť 

Ctiborova galéria. Ďalej dal starosta hlasovať za navrhované uznesenie k správe o činnosti 

príspevkovej organizácie a z nej vyplývajúce závery. Prítomných 9 poslancov, 8 za, jeden sa 

zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti príspevkovej 

organizácie Beckovské muzeálne nádvorie za rok 2013 bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie záväzok Obce Beckov ako zriaďovateľa 

príspevkovej organizácie Beckovské muzeálne nádvorie voči spoločnosti Kúria s.r.o., J. 

Hagaru 6, 831 52  Bratislava a Dohodu o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb k 31.3.2014 

so spoločnosťou Kúria s.r.o., J. Hagaru 6, 831 52 Bratislava. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie záväzkov voči Kúria s.r.o. k 31.3.2014 vo výške 

záväzkov uvedených v Dohode o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou 

Kúria s.r.o., J. Hagaru 6, 831 52 Bratislava uzavretú dňa 31.3.2014. 

 

K bodu 8.: 

Správa o inventarizácii, majetku a záväzkoch a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 – 

písomne, priložená k zápisnici, poslanci mali rovnako k dispozícii spolu s pozvánkou. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal o predloženom materiály hlasovať, 

prítomných 9 poslancov, všetkých 9 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Inventarizačný zápis 

ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 bez pripomienok. 

 

 

K bodu 9.: 



 

 

4 

 

Správa hl. kontrolóra o kontrolách prevedených v r. 2013 – správu hlavná kontrolórka JUDr. 

Ivana Hudecová predložila písomne, priložená k zápisnici. Zároveň predložila predbežnú 

správu z vykonanej následnej finančnej kontroly  z príspevkovej organizácie obce Beckovské 

muzeálne nádvorie, priložené k zápisnici. Poslanci mali správu hlavnej kontrolórky 

k dispozícii písomne spolu s pozvánkou, nemali k nej žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Beckov za rok 2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 11.: 

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.3 ÚPN-O Beckov – starosta obce informoval 

poslancov, že spracovateľom ÚPN-O Beckov Architektonickým ateliérom BP Piešťany boli 

vypracované  Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Beckov, vypracovaná záväzná časť a zároveň 

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.3 ÚPN-O Beckov, návrh ktorého mali 

poslanci písomne k dispozícii. VZN bolo na 15 dní vyvesené na informačnej tabuli a na 

webovom sídle obce. Ku dňu konania zasadnutia obecného zasadnutia neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Jedná sa o lokality – rozšírenie pre bývanie Pri futbalovom štadióne a rozšírenie 

lokality pre bývanie na základe úpravy pásma hygienickej ochrany hosp. dvora PD Beckov 

od. p. Šimka po Okrasnú škôlku p. Ing. Dedíka. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 9 

poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo prijalo k prejednávanému bodu nasledovné 

uznesenia: Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyhodnotenie pripomienok a stanovísk 

z prerokovania návrhu ZaD č.3 ÚPN-O stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby 

a bytovej politiky, podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších 

predpisov, číslo OÚ-OVBP-2014-74/870-2, zo dňa 31.3.2014, ktorým odporúča schválenie 

Zmien a doplnkov č.3  ÚPN-O Beckov.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle §26 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.- 

Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu  

obce Beckov. Predmetom ZaD č.3 ÚPN-O Beckov je: 

- zmena 3.1 - rozšírenie lokality B2 (pre bývanie) „Pri futbalovom štadióne“ 

- zmena 3.2 - rozšírenie lokality B7 (pre bývanie) „Za Vachátkou“ na základe úpravy pásma 

hygienickej ochrany hospodárskeho dvora v lokalite Vs1, 

 

ZaD č.3 ÚPN-O Beckov 

- vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110,  921 01 Piešťany, v zastúpení Ing. 

arch. Bohuslav Pernecký, autorizovaným architektom (AA 1048)  

- obstaranie ZaD č.3 ÚPN-O zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny 

Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa  §2a zákona č.50/1976 Zb.- 

Stavebného zákona v znení neskorších predpisov ( r.č. 295 zo dňa 23.04.2012) 

- sú majetkom obce Beckov, 

- sú nedeliteľnou súčasťou schváleného Územného plánu obce Beckov (schválený dňa 

27.10.2006, uznesením OZ číslo 621/2006) 

- sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie 

a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na 

vypracovanie dokumentácie stavieb. 

Územnoplánovacia informácia: 

Obec umiestni schválenú dokumentáciu ZaD č.3 UPN-O Beckov  na internetovú stránku obce 

www.beckov.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom 

o územnoplánovacie informácie. 

http://www.beckov.sk/
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Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.1/2014, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť  ZaD č.3 ÚPN-O Beckov.   

Uložilo - oboznámiť s týmto uznesením a s VZN č.1/2014 občanov obce spôsobom obvyklým 

v zmysle §27 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb.  

- uložiť ZaD č.3 ÚPN-O Beckov v zmysle §28 ods. 3 v kompletnom rozsahu, rovnako ako 

ÚPN-O Beckov na Obecnom úrade obce Beckov, na Spoločnom úrade samosprávy v Novom 

Meste nad Váhom a na Okresnom úrade Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky. 

 

K bodu 12.: 

VZN o určení miest na vylepovanie plagátov k vykonaniu volieb do Európskeho parlamentu – 

písomne, priložené k zápisnici, starosta obce informoval, že k voľbám do EP, ktoré sa budú 

konať 24.5.2014 je potrebné v súlade so zákonom č.331/2003 prijať VZN o vylepovaní 

volebných plagátov. Návrh VZN bol zverejnený 15 dní na informačnej tabuli v obci. Neboli 

k nemu vznesené žiadne pripomienky. Starosta obce dal o VZN hlasovať, prítomných 9 

poslancov, všetkých 9 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN Obce Beckov 

č.2/2014 O určení miest na vylepovanie plagátov k vykonaniu volieb do Európskeho 

parlamentu v roku 2014 bez pripomienok. 

 

K bodu 13.: 

Návrhy na udelenie cien obce – starosta obce informoval o liste Okresnej organizácie 

včelárov Nové Mesto nad Váhom, v ktorom informujú, že chcú oceniť z radov včelárov našej 

obce troch najaktívnejších a žiadajú o finančnú podporu na ocenenia a zároveň na publikáciu. 

Starosta obce navrhol, aby sme včelárov z našej obce ocenili na našich Dňoch obce. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo predkladať návrhy na udelenie cien obce v súlade so Štatútom obce 

Beckov, v termíne do 13.6.2014. 

 

K bodu 14.: - rôzne – 

Informácia pre poslancov k nájomnej zmluve uzatvorenej s firmou F-plus, s.r.o. – prenájom 

garáže hasičskej zbrojnice, písomne priložené k zápisnici. Podnet dal p. M. Jaroščiak – 

priestory pre hasičov sú stiesnené, a tento priestor by potrebovali. Je prijatý nový zákon 

o požiarnej ochrane, je potrebné vytvoriť podmienky pre činnosť OHZ. Ing. J. Martiš – 

peniaze za nájom garáže sú prínosom pre obecný rozpočet, nie je si istý, či hasiči budú 

fungovať lepšie, keď budú mať k dispozícii tieto priestory. Ing. M. Jambor súhlasí s Ing. J. 

Martišom. Mgr. Striežencová – je jej ľúto, že majú takýto názor, pretože organizácia funguje. 

Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby sa stretli kompetentní, a to starosta obce, veliteľ OHZ, 

zástupca starostu p. J. Zbudila a M. Jaroščiak a spoločne problém riešili. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. M. Jaroščiaka, bytom Beckov č.374 ohľadne 

zrušenia nájomnej zmluvy s firmou F- plus, s.r.o. a odporúča stretnutie kompetentných osôb 

na doriešenie tejto žiadosti. 

 

Starosta obce oznámil poslancom, že plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva na 20. 

júna 2014 z dôvodu pracovnej cesty navrhuje presunúť na 13.6.2014. Obecné zastupiteľstvo 

so zmenou zasadnutia súhlasilo. 

 

K bodu  15.: 

V diskusii p. Ing. J. Martiš požiadal, aby bol vykonaný prieskum trhu, koľko by stálo auto pre 

obec – starostu obce. 
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E. Benko – upozornil, že pod Skalicami sa výrubom krovín otvoril priestor, na ktorom sa 

nachádza odpad, či by nebolo možné zo strany obce urobiť príslušné opatrenia a tento priestor 

vyčistiť.  Starosta obce – v ostatnom období sa vyskytlo viacero skládok odpadu, ktoré obec  

dáva do poriadku. Rovnako Pod Skalicami bude odpad odprataný. 

K bodu 16.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 

4.4.2014: 

uz.č.322/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného 17.1.2014 a mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 7.2.2014  

bez pripomienok. 

uz.č.323/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o prenájme KDS v Beckove s TFM 

spol. s.r.o., Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

uz.č.324/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plány činnosti komisií:   finančnej komisie, 

sociálnej komisie, komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, komisie verejného poriadku, 

obchodu a služieb, komisie životného prostredia na rok 2014 bez pripomienok. 

uz.č.325/2014 - Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č.253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov schválilo plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods.2 

citovaného zákona so zvýšením o 50%, vo výške 2391,- eur, čo po valorizácii pri uplatnení 

priemernej mzdy zamestnanca v NH za rok 2013 vo výške 824,- eur znamená od 1.1.2014 

plat 2.448 eur mesačne. 

uz.č.326/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 bez 

pripomienok. 

uz.č.327/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Beckov za rok 2013 bez pripomienok. 

uz.č.328/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti príspevkovej 

organizácie Beckovské muzeálne nádvorie za rok 2013 bez pripomienok. 

b) OZ vzalo na vedomie záväzok Obce Beckov ako zriaďovateľa príspevkovej organizácie 

Beckovské muzeálne nádvorie voči spoločnosti Kúria s.r.o., J. Hagaru 6, 831 52  Bratislava 

a Dohodu o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb k 31.3.2014 so spoločnosťou Kúria s.r.o., 

J. Hagaru 6, 831 52 Bratislava. 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie záväzkov voči Kúria s.r.o. k 31.3.2014 vo 

výške záväzkov uvedených v Dohode o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb so 

spoločnosťou Kúria s.r.o., J. Hagaru 6, 831 52 Bratislava uzavretú dňa 31.3.2014. 

d) Obecné zastupiteľstvo neschválilo podanie žiadosti na realizáciu obnovy NKP hradu 

Beckov – II. etapa časť Ctiborova galéria. 

uz.329/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyhodnotenie pripomienok 

a stanovísk z prerokovania návrhu ZaD č.3 ÚPN-O stanovisko Okresného úradu Trenčín, 

Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v 

znení neskorších predpisov, číslo OÚ-OVBP-2014-74/870-2, zo dňa 31.3.2014, ktorým 

doporučuje schválenie Zmien a doplnkov č.3  ÚPN-O Beckov. 

b)Obecné zastupiteľstvo schválilo  

v zmysle §26 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších 

predpisov Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu  obce Beckov. 

Predmetom ZaD č.3 ÚPN-O Beckov je: 

- zmena 3.1 - rozšírenie lokality B2 (pre bývanie) „Pri futbalovom štadióne“ 
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- zmena 3.2 - rozšírenie lokality B7 (pre bývanie) „Za Vachátkou“ na základe úpravy pásma 

hygienickej ochrany hospodárskeho dvora v lokalite Vs1, 

 

ZaD č.3 ÚPN-O Beckov 

- vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110,  921 01 Piešťany, v zastúpení Ing. 

arch. Bohuslav Pernecký, autorizovaným architektom (AA 1048)  

- obstaranie ZaD č.3 ÚPN-O zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny 

Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa  §2a zákona č.50/1976 Zb.- 

Stavebného zákona v znení neskorších predpisov ( r.č. 295 zo dňa 23.04.2012) 

- sú majetkom obce Beckov, 

- sú nedeliteľnou súčasťou schváleného Územného plánu obce Beckov (schválený dňa 

27.10.2006, uznesením OZ číslo 621/2006) 

- sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie 

a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na 

vypracovanie dokumentácie stavieb. 

 

Územnoplánovacia informácia: 

Obec umiestni schválenú dokumentáciu ZaD č.3 UPN-O Beckov  na internetovú stránku obce 

www.beckov.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom 

o územnoplánovacie informácie. 

 

uz.č.330/2014 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 

č.1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ZaD č.3 ÚPN-O Beckov.   

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo: 

- oboznámiť s týmto uznesením a s VZN č.1/2014 občanov obce spôsobom obvyklým 

v zmysle §27 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb.  

- uložiť ZaD č.3 ÚPN-O Beckov v zmysle §28 ods. 3 v kompletnom rozsahu, rovnako ako 

ÚPN-O Beckov na Obecnom úrade obce Beckov, na Spoločnom úrade samosprávy v Novom 

Meste nad Váhom a na Okresnom úrade Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky. 

uz.č.331/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN Obce Beckov č.2/2014 O určení miest 

na vylepovanie plagátov k vykonaniu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 bez 

pripomienok. 

uz.č.332/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. M. Jaroščiaka, bytom 

Beckov č. 374 ohľadne zrušenia nájomnej zmluvy s firmou F- plus, s.r.o. a odporúča 

stretnutie kompetentných osôb na doriešenie tejto žiadosti. 

uz.č.333/2014 – Obecné zastupiteľstvo uložilo predkladať návrhy na udelenie cien obce 

v súlade so Štatútom obce Beckov, v termíne do 13.6.2014. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia, konaného dňa 4.4.2014. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 8.4.2014  

Zápis spracovala A. Benková 

Overovatelia zápisnice: 

 

Miloš Jaroščiak ............................................ 

 

Mgr. Romana Muráriková ...............................................   

         Karol Pavlovič 

         starosta obce 

http://www.beckov.sk/

