
34. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 12.9.2014 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Benko Ernest, Jaroščiak Miloš, Mgr. Muráriková Romana 

 

 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 v obci  

5. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014  

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce za I. polrok 2014  

7. Príprava rozpočtu pre rok 2015  

8. Rôzne  

9. Diskusia  

10. Návrh na uznesenie, záver  

 

 K bodu 1.:  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

 K bodu 2.:  

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p. Mgr. Darinka Jarábková a p. ........................... 

Za overovateľov zápisnice .................................... a .................................      Za zapisovateľku 

určil p. M.Jurčackovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice. Ďalej starosta predložil na schválenie program zasadnutia podľa pozvánky. 

Poslanci schválili program bez pripomienok. 

 

 K bodu 3.:  

Kontrola uznesení zo zasadnutí konaných 13.6.2014 a 27.8.2014 – previedol p. Jaroslav 

Zbudila, k uzneseniam neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

kontrolu uznesení zo zasadnutí konaných dňa 13.6.2014 a 27.8.2014 bez pripomienok.  

 

K bodu 4.:  

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, ŠR a z rozpočtu obce – 

informáciu predložila Ing. Marika Jurčacková, písomne, priložené k zápisnici. Ing. J. Martiš –

pripomenul schválenie zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, ktoré sa 

uskutočnilo v období od 28.8.2014 do 12.9.2014. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

Informáciu o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, ŠR a z rozpočtu obce bez 

pripomienok a schválilo Zmluvu o dielo na rekonštrukciu chodníka s firmou Peter Čikel- 

REX a Zmluvu o dielo na čiastočnú rekonštrukciu gotických okien hradnej kaplnky 

s reštaurátorom Mgr.art. Martinom Mikulášom. 

 



K bodu 5.:  

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014 – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. 

Pred zasadnutím zastupiteľstva nepodal nikto žiadne pripomienky. Ing.Martiš – finančná 

komisia na svojom zasadnutí prerokovala čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014 a odporučila 

čerpanie schváliť bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie 

rozpočtu.  
 

K bodu 6.:  

Stanovisko k hospodáreniu obce za I. polrok 2014  predložila hl. kontrolórka obce JUDr. I. 

Hudecová písomne, priložené k zápisnici. Stanovisko obdržali poslanci spolu s pozvánkou a 

ďalšími materiálmi a nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Hl. kontrolórka 

odporučila čerpanie rozpočtu obce schváliť bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky a čerpanie rozpočtu za I. 

polrok 2014 schválilo bez pripomienok. 

 
K bodu 7.:  

Prípravu rozpočtu pre rok 2015 komentoval starosta a určil termín na predkladanie návrhov do 

rozpočtu,  do 30.9.2014. V termíne do 31.10.2014 by sa mal rozpočet predložiť. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie termíny na prípravu rozpočtu pre rok 2015. 

 

K bodu 8. ( rôzne):  

Žiadosť Juraja Stančeka, bytom Letná 15, Nové Mesto nad Váhom, o odkúpenie pozemku parc. č. 

691/5 o výmere 39 m², ktorý je vo vlastníctve obce. Pán Stanček predložil vypracovaný znalecký 

posudok, čím splnil podmienku uloženú Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.6.2014 

zahrnutú v uz.č.347/2014 a definitívne schválilo predaj predmetného pozemku za cenu určenú 

znalcom Ing. M. Gálikom ( znal.pos.č. 126/2014) vo výške 490,- eur s podmienkou, že kupujúci 

bude znášať všetky náklady spojené s prevodom pozemku. 

 

Žiadosť pani Aleny Kročitej o jednorázový finančný príspevok na prekonanie nepriaznivej 

sociálnej situácie. Sociálna komisia prejednávala túto žiadosť na svojom zasadnutí, vzala do 

úvahy všetky známe dôvody pre žiadosť i rodinné zázemie žiadateľky a dospela k záveru, že 

situácia v porovnaní s finančným zabezpečením niektorých iných občanov, nie je hraničná. 

Sociálna komisia  odporučila obecnému zastupiteľstvu žiadosti nevyhovieť.  Poslanec Ing.Martiš 

rozhodnutie sociálnej komisie neprijal, navrhol dôvody žiadosti ešte raz preskúmať a prehodnotiť 

kritériá pre výber prijímateľov sociálnej pomoci od obce. Obecné zastupiteľstvo na základe 

uvedeného žiadosti nevyhovelo a zároveň odporučilo sociálnej komisii žiadosť opätovne 

prerokovať. 

 

Žiadosť pána Branislava Ondrášeka, vlastníka bývalého motorestu RANČ, o prepis cesty okolo 

jeho pozemku pri Ranči z vlastníctva Pozemkového fondu do vlastníctva obce Beckov. Účelom 

prepisu je zabezpečenie lepšieho prístupu k pozemkom p. Ondrášeka. V minulosti došlo 

k uzavretiu prístupovej cesty bez vedomia terajšieho vlastníka p. Ondrášeka. Pán Ondrášek bol 

prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva a podrobne vysvetlil dôvody svojej žiadosti 

a ozrejmil okolnosti, ktoré viedli k súčasnému stavu, ktorý ohrozuje jeho podnikanie. V žiadosti 

uviedol, že chce zabrániť ďalším zásahom do predmetnej komunikácie a zabezpečiť, aby bol 

účastníkom pri konaniach, ktoré by prípadne do tejto komunikácie mohli zasiahnuť. V tejto 

súvislosti navrhuje do listu vlastníctva zaniesť vecné bremeno, ktoré by mu ako 

prevádzkovateľovi komunikácie zabezpečovalo účasť na rozhodovacích procesoch o tomto 

majetku. Ako protislužbu ponúkol, že sa bude o túto komunikáciu celoročne starať, tzn. obci 

nevznikne povinnosť túto komunikáciu udržiavať. Obecné zastupiteľstvo schválilo vybavenie 

žiadosti a uložilo obci v súčinnosti s p. Ondrášikom pripraviť a predložiť právnikom doporučenú 

zmluvu o budúcej zmluve. 



Žiadosť ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá o umiestnenie ústredne optickej siete na 

pozemku obce – starosta obce vyzval prítomného zástupcu žiadateľa, aby osobne informoval o 

zámere. Na zasadnutí OZ 13.6.2014 informoval o žiadosti starosta, avšak nebolo zo žiadosti jasné, 

čo firma požaduje, za akých podmienok, preto bol prizvaný zástupca žiadateľa, ktorý predniesol 

a objasnil  požiadavky pre umiestnenie ústredne. Ústredňa je murovaná stavba s rozmerom 

pôdorysu 3x3 m, výška stavby je 2m, celková  plocha pozemku je 4x4 m. Obecné zastupiteľstvo 

po krátkej rozprave o jej umiestnení, predaj pozemku na účel uvedený v žiadosti, schválilo.  

 

K bodu 9. ( diskusia):  

 

Starosta oboznámil poslancov s otvorením školskej jedálne v ZŠ a spôsobe jej fungovania 

vrátane dovozu stravy, predložil štatistiku stravníkov od začiatku školského roka. Diskutovalo 

sa o zabezpečení auta výhradne pre účely školy. V súčasnosti sa používa na prevoz stravy 

auto, ktoré prevádzkuje obec. Nákup predmetného motorového vozidla je zahrntý v rozpočte 

obce pre rok 2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo o prizvaní riaditeľa ZŠ s MŠ na budúce zastupiteľstvo. 

 

Obecné zastupiteľstvo si vyžiadalo na budúce zasadnutie predložiť hospodárske výsledky 

prevádzky hradu za sezónu 2014, ktoré predloží prevádzkovateľ hradu -  Združenie 

právnických osôb Hrad Beckov. 

 

 

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

12.9.2014: 
 

uz. 359/2014 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného 13.6.2014 a 27.8.2014  bez pripomienok  

 

 uz. 360/2014 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o stave prác na realizácii 

projektov v obci bez pripomienok  

uz. 361/2014 – Obecné zastupiteľstvo  

a)berie na vedomie Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014 bez pripomienok  

b) schvaľuje Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014 

uz.362/2014 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k hospodáreniu obce za I. polrok 2014  

 

uz. 363/2014 – Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie Prípravu rozpočtu pre rok 2015  

b)  ukladá všetkým členom zastupiteľstva podávať návrhy pre tvorbu rozpočtu na rok 2015 

uz. 364/2014 - Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie žiadosť p. J. Stančeka, bytom  Nové Mesto nad Váhom, Obrancov mieru 

1 na zakúpenie pozemku p.č. 691/5 

b) schvaľuje predaj pozemku p.č. 691/5  p. J. Stančekovi, bytom Nové Mesto, Obrancom 

mieru 1 za cenu určenú znalcom Ing. M. Gálikom, znal. posudok č. 126/2014,  tj. 490,- €. 

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prevodom pozemku. 

 



uz.365/2014 – Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zmluvu o dielo s firmou Peter Čikel – REX, Beckov 200, na realizáciu stavebných 

prác – Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove -2.etapa. 

uz. 366/2014 – Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zmluvu o dielo s reštaurátorom Mgr.art. Martinom Mikulášom,Bagarova 193, 

Práznovce,  na reštaurátorské práce a obnovu gotických okien hradnej kaplnky na Hrade 

Beckov. 

uz. 367/2014 – Obecné zastupiteľstvo 

a)na základe doporučenia Sociálnej komisie pri OZ v Beckove, neschvaľuje poskytnutie 

sociálneho príspevku pani Alene Kročitej                                                                     

b)odporúča sociálnej komisii sa opätovne zaoberať touto žiadosťou  

uz. 368/2014 – Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje žiadosť pána Branislava Ondrášeka a ukladá do budúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva pripraviť zmluvu o budúcej zmluve v zmysle zápisnice. 

uz. 368/2014 – Obecné zastupiteľstvo 

a)predbežne schvaľuje predaj pozemku firme ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá  

b)ukladá obci v súčinnosti s firmou ICS Systems s.r.o. vybrať vhodný pozemok na účel 

uvedený v žiadosti. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia, konaného dňa 27.8.2014. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomných za účasť a zasadnutie 

ukončil.  

 

V Beckove, 23.9.2014.  

Zápis spracovala Ing. M. Jurčacková  

 

Overovatelia zápisnice:  

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

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

 

 

 

 

Karol Pavlovič  

starosta obce 


