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4.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 10.4.2015. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 
 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o podaných projektoch – predkladá Ing. M. Jurčacková 

5. Ţiadosť o schválenie zámeru vybudovať čerpaciu stanicu PH v k. ú. obce Beckov 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.2 na r.2015 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal poslancov a prítomných 

občanov. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 8 poslancov, p.Ing. Jambor prišiel po 

3.bode programu. Starosta obce konštatoval, ţe zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 

K bodu 2.: 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Anna Kabelíková a Ing. Ján Macejka. Za overovateľov 

zápisnice starosta obce navrhol p. Ernesta Benka a p. Ľuboša Hajdúška. Za zapisovateľku 

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

Starosta obce dal hlasovať o tom, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva riadilo 

programom podľa pozvánky. Všetci 8 poslanci boli za, program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného dňa 27.2.2015 

previedol p. Ing. Jaroslav Martiš. Poslanci nemali k uzneseniam ţiadne pripomienky.  Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 

27.2.2015 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Informácia o podaných projektoch  a ţiadostiach o dotácie a nenávratné finančné príspevky na 

rok 2015 – predloţila Ing. M. Jurčacková, písomne, priloţené k zápisnici. Poslanci poţiadali 

Ing. Jurčackovú, aby im informáciu zaslala e-mailom. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

informáciu o podaných projektoch  a ţiadostiach o dotácie a nenávratné finančné príspevky na 

rok 2015 na vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 5.: 

Ţiadosť o schválenie zámeru vybudovať čerpaciu stanicu PH v k. ú. obce Beckov – starosta 

obce informoval poslancov o ţiadosti firmy KM port vybudovať v našom katastri oproti 

vchodu na Zelenú vodu čerpaciu stanicu pohonných hmôt Shell. Priloţená kópia katastrálnej 
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mapy s vyznačením miesta zámeru vybudovania čerpacej stanice. Ing. J. Martiš poznamenal, 

ţe zo strany ţiadateľov bude potrebné podať ţiadosť o zmenu územného plánu obce. Poslanci 

nemali iné pripomienky. Starosta dal o zámere hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 

proti, 0 sa zdrţalo. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vybudovať čerpaciu stanicu 

pohonných hmôt v k. ú. obce Beckov. 

K bodu 6.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – Rozpočtové opatrenie č.2 na r.2015 – starosta obce 

informoval o predloţenej úprave rozpočtu, písomne, priloţené k zápisnici, poslanci obdrţali 

materiál spolu s pozvánkou na rokovanie. Informáciu k zmenám podal predseda finančnej 

komisie p. E. Benko.  Úprava bola potrebná aj v príjmovej a j vo výdavkovej časti. Do 

rozpočtu boli zahrnuté úpravy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.2.2015 

na vybavenie kuchyne školskej jedálne, na opravu strechy obecného úradu a tieţ financie na 

spoluúčasť pri rekonštrukcii MŠ v pavilóne ZŠ. Boli naplánované finančné prostriedky na 

rekonštrukciu toaliet na zdravotnom stredisku, finančné prostriedky na spracovanie štúdie na 

verené osvetlenie. Tieţ je potrebné zvýšiť pôvodne naplánované finančné prostriedky na cestu 

k jedálni ZŠ o 6000,00 eur. 

Ing. J. Martiš upozornil, ţe je potrebné upraviť rozpočet aj o financie  na projekt revitalizácie 

parku k výročiu narodenia J.M. Hurbana, navrhol čiastku 1500,00 eur presunúť z kanalizácie. 

Ing. J. Macejka objasnil poslancom, ţe z pôvodne ţiadaných 5000,00 eur sa na MŠ presunulo 

len 500,00 eur na statický posudok. Ľ. Hajdúšek sa informoval, prečo sa na zdravotné 

stredisko presúva 2000,00 eur, keďţe sa podala ţiadosť o dotáciu z Ministerstva financií SR? 

E. Benko vysvetlil, ţe keď sa so ţiadosťou neuspeje, bude sa musieť rekonštrukcia toaliet 

a bezbariérový prístup na zdravotnom stredisku zrealizovať z našich prostriedkov. Starosta 

obce dal o rozpočtovom opatrení hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa 

zdrţalo. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 2015 č.2 

s pripomienkou presunúť čiastku 1500,00 eur z poloţky kanalizácia na štúdiu revitalizácie 

parku. 

 

K bodu 7.: - rôzne – 

Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v prípade náhlej núdze – predseda sociálnej komisie 

p. Ľ. Hajdúšek predloţil poslancom návrh na vyplatenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. 

Alţbetu Ševčíkovú, bytom Beckov č.444 – písomne, dôvodová správa je súčasťou zápisnice. 

Sociálna komisia zhodnotila, ţe  ţiadosť o vyplatenie dávky je v súlade s VZN obce Beckov 

č.1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze 

a odporučila obecnému zastupiteľstvu jednorazovú dávku schváliť. 

Poslanci odporučili, aby sa VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade 

náhlej núdze prerobilo s tým, ţe budú stanovené presné pravidlá, aby sa dalo vyhodnotiť, či 

ţiadosť spĺňa podmienky. Pripomienkovali, ţe o občianku, ktorej má byť dávka vyplatená, by 

sa mali postarať deti, nie obec. Ing. J. Martiš – ţiadostí zatiaľ nie je toľko, ţe by to zruinovalo 

rozpočet.  Ing. J. Macejka – v rozpočte je celková suma schválená, v prípade  zmeny VZN  je 

potrebné na to prihliadať. Starosta obce dal hlasovať za návrh sociálnej komisie. Prítomných 

9 poslancov, 4 za, 0 proti, 5 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo neschválilo 

vyplatenie jednorazovej sociálnej dávky vo výške 200,00 eur pre p. Alţbetu Ševčíkovú, 

bytom Beckov č.444 v zmysle VZN obce č.1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci 

obyvateľom obce v prípade náhlej núdze.  

 

Predaj pozemku parc. č. 1316, parcela reg. E - ostatné plochy – starosta obce objasnil, ţe 

obecné zastupiteľstvo v minulom roku schválilo ţiadateľke p. Antónii Bánovskej, bytom 

Beckov č.360 predaj pozemku, mimo zastavanej časti obce. Rozhodlo, ţe má byť vyhotovený 
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znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný a z neho vyplynula cena. Ing. M. Jambor – prečo je 

rozdielna cena účtovná a cena podľa znaleckého posudku. Predseda finančnej komisie 

objasnil, ţe predaj obecného majetku sa riadi platnými predpismi. Určenie ceny je vo 

vyhláške a predpoklad je, ţe znalec vypočítal cenu pozemku podľa platnej vyhlášky. Ing. M. 

Jambor  - je nutné odpredávať obecné pozemky? Zniţuje sa hodnota majetku. Ing. J. Macejka 

– principiálne tieţ súhlasí, ale tento prípad je iný, roky pozemok obrábajú, starajú sa. Starosta 

obce – bolo prijaté uznesenie o predaji predchádzajúcim zastupiteľstvom, treba rozhodnúť 

o cene. Dal hlasovať o cene 290,00 eur podľa znaleckého posudku. Prítomných 9  poslancov, 

9 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku parc.č. 

1316 – ostatné plochy o výmere 306 m² za cenu 290,00 eur ţiadateľke p. Antónii Bánovskej, 

bytom Beckov č.360 za podmienky, ţe všetky poplatky súvisiace s kúpou a prevodom 

pozemku bude hradiť kupujúca. 
 

Ţiadosť Ingrid Dovinovej, bytom Krivosúd – Bodovka, spoločnosť BTO o zriadenie 

prevádzky rýchleho občerstvenia v priestoroch Beckov č.2 – starosta obce informoval, ţe 

obec má schválené VZN č.3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

sluţieb, ktoré stanovuje pravidlá pre prevádzky v obci, ale pokladal za dôleţité poslancov 

o tejto ţiadosti informovať. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zriadení 

prevádzky rýchleho občerstvenia v priestoroch Beckov č.2 firmou BTO s.r.o. Krivosúd – 

Bodovka č.31 od mája 2015. 
 

Starosta obce informoval poslancov o stretnutí starostov a iných dotknutých orgánov 

a organizácií na Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré zvolal predseda TSK Ing. Baška za 

účelom dohody o vypracovaní projektu vybudovania Váţskej cyklotrasy. Projekt bude 

hradený z fondov EU, jednotlivé obce budú prizvané k spolupráci. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu starostu obce o stretnutí predstaviteľov obcí a miest 

Trenčianskeho kraja ohľadne vybudovania Váţskej cyklotrasy. 
 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o zvolaní Snemu ZMOS-u na 28. – 29.4.2015 

v Bratislave. Na regionálnom zasadnutí bol predstavený kandidát na predsedu ZMOS-u -

starosta obce Píla z Trnavského kraja. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu 

starostu obce o konaní Snemu ZMOS-u v dňoch 28. – 29.4.2015 v Bratislave. 
 

Ţiadosť majiteľov pozemkov parc. č. 2326/8 a 2326/16 v k. ú. obce Beckov ohľadne 

preklasifikovania pozemkov v Územnom pláne obce Beckov z kategórie určené na šport 

a rekreáciu do kategórie – pozemky určené na bývanie – starosta obce informoval poslancov 

o ţiadosti. Ing. J. Martiš – konštatoval, ţe výstavba na pozemkoch „Záhrada“ je nepriechodná 

z dôvodu neochoty predať pozemky v tejto lokalite, bolo by dobré, keby sa obec mala kde 

rozvíjať. Poslanci odporučili poţiadať o stanovisko k ţiadosti spracovateľa územného plánu. 
 

Starosta obce informoval poslancov o tom, ţe bola vypracovaná Zakladateľská zmluva 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčín a okolie. Pretoţe členmi organizácie sú aj 

podnikateľské subjekty a je potrebné vedieť o činnosti tejto organizácie a plnení ustanovení 

zmluvy viac, poţiadal starosta obce primátora Mesta Trenčín p. Rybníčka o stretnutie po 

schválení zmluvy v mestskom zastupiteľstve Trenčín, kedy budú pozvaní na stretnutie aj 
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poslanci ďalších obcí, ktoré sú v zmluve zahrnuté.  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu o zakladateľskej zmluve Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčín a okolie 

(OOCR). 
 

Starosta obce ďalej informoval o dohode poslancov o kúpe traktora s fekálnym prívesom, Ing. 

Jurčacková zisťovala, či môţu  obce ţiadať  na kúpu  traktora dotáciu, ale získanie dotácie 

budúci rok nebude moţné. Ponechá sa doteraz pouţívané vozidlo, urobia sa nutné opravy. 

Poslanci odporučili starostovi, aby vytvoril tím na vypracovanie parametrov, podľa ktorých sa 

potom vypíše súťaţ na obstaranie traktora s prívesom. E. Benko – musíme povedať, čo od 

traktora budeme potrebovať, aby sa dali dokupovať nadstavby. Starosta obce dal hlasovať 

o súhlase obstarať traktor. Prítomných 9 poslancov, 8 za, 0 proti, 1 sa zdrţal hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo obstaranie traktora na viacúčelové pouţitie a prípojného 

fekálu. Parametre, ktoré má traktor spĺňať zadefinuje pracovná skupina menovaná starostom 

obce. 
 

Starosta obce informoval poslancov o repasácii hasičského vozidla Tatra 148 prostredníctvom 

Ministerstva vnútra SR firmou THP Slovensko, ktorú stanovilo ministerstvo. Auto sa musí 

presunúť do miesta, kde bude opravené. Bude potrebné zabezpečiť jeho prepravu. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie.  
 

K bodu 9.: 

V diskusii p. A. Kabelíková upozornila, ţe na cintoríne nie je pustená voda, je potrebné 

urýchlene riešiť. 

E. Benko – zistilo sa, kto navozil rozbitý betón nad jarok nad salašom p. Cipciara? Starosta 

obce – na objednávku PD Beckov vyviezla firma REX – Peter Čikel, chcú pouţiť na 

zhutnenie cesty do Pieskovej doliny, kde je veľmi vymletá cesta. E. Benko upozornil, ţe 

v minulosti boli vybudované aj za finančnej pomoci obce priehradzky a odvodnenie tejto 

cesty, preto je povymývaná, pretoţe tieto priehradzky sa nečistia, sú zanesené a voda vymýva 

cestu. Bolo by vhodné prerokovať situáciu s PD Beckov, pretoţe zjavne najviac, z dôvodu 

chovu dobytka, túto cestu pouţívajú. 

Ing. J. Martiš upozornil, ţe je po zime potrebné opraviť výtlky na miestnych komunikáciách 

v obci, preto prosí poslancov, aby nahlásili, ktoré výtlky povaţujú za potrebné opraviť, aby sa 

vypísala súťaţ na opravy. 

Ing. M. Jambor – upozornil, ţe na Trbockom, kde druţstevníci chovajú dobytok, likvidujú 

hnoj a podstielku tak, ţe ho zaváţajú do jarku. 

Ing. J.Martiš – je potrebné, aby boli zmapované čierne skládky, štát chce vyčistiť Slovensko, 

poskytne na likvidáciu skládok financie, skládky sú aj na Váhom.  Ďalej informoval, ţe 

v najbliţšom období bude vypísaná súťaţ na multifunkčné ihriská, bolo by potrebné, aby sme 

podali ţiadosť na výstavbu tohto ihriska. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 9 

poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdrţalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie 

ţiadosti o výstavbu multifunkčného ihriska z rozpočtu Úradu vlády SR. 
 

K bodu 10.: 

Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa 

konalo dňa 10.4.2015  
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Uz. č.40/ 2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení zo zasadnutia konaného dňa 27.2.2015 bez pripomienok . 

uz.č.41/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o realizácii projektov 

a o podaných ţiadostiach o dotácie a nenávratné finančné prostriedky na rok 2015. 

uz.č.42/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vybudovať čerpaciu stanicu PH na 

pozemkoch v k.ú. obce Beckov. 

uz.č.43/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 2015 č.2 

s pripomienkou, presunúť 1500,00 eur z poloţky kanalizácia na štúdiu revitalizácie miestneho 

parku. 

uz.č.44/2015 -  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie návrh predsedu sociálnej komisie 

na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v prípade náhlej núdze pani Alţbete Ševčíkovej 

bytom Beckov č.444. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo vyplatenie jednorazovej sociálnej dávky vo výške 

200,00 eur pre p.Alţbetu Ševčíkovú, bytom Beckov č.444 v zmysle VZN obce č.1/2010 

o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze.  

uz.45/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku registra E v extraviláne obce 

parc.č. 1316 – ostatné plochy o výmere 306 m² za cenu 290,00 eur ţiadateľke p. Antónii 

Bánovskej, bytom Beckov č.360. Všetky poplatky súvisiace s kúpou a prevodom pozemku 

bude hradiť kupujúca. 

uz.č.46/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zriadení prevádzky 

rýchleho občerstvenia v priestoroch Beckov č.2 firmou BTO s.r.o. Krivosúd – Bodovka č.31 

od mája 2015. 

uz.č.47/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o stretnutí 

predstaviteľov obcí a miest Trenčianskeho kraja ohľadne vybudovania Váţskej cyklotrasy. 

uz.48/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o konaní 

Snemu ZMOS-u v dňoch 28. – 29.4.2015 v Bratislave. 

uz.č.49/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ţiadosť majiteľov pozemkov parc.č. 

2326/8 a 2326/16 v k.ú.obce Beckov ohľadne preklasifikovania pozemkov v Územnom pláne 

obce Beckov z kategórie – pozemky určené na šport a rekreáciu do kategórie -  pozemky 

určené na bývanie. Obecné zastupiteľstvo ţiada predloţenie stanoviska spracovateľa 

územného plánu obce. 

uz.č.50/2015 – Obecné zastupiteľstvo na vedomie informáciu o zakladateľskej zmluve 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčín a okolie (OOCR). 
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uz.č.51/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o repasácii 

hasičského vozidla zabezpečenú  prostredníctvom MV SR, ktorú uskutoční firma THP 

Slovensko. 

uz.č.52/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo obstaranie viacúčelového traktora pre potreby 

obce s pripojením fekálneho prívesu. Parametre na obstaranie traktora zadefinuje pracovná 

skupina, ktorú vymenuje starosta obce. 

 

uz.č.53/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo predloţenie ţiadosti o podporu výstavby 

multifunkčného ihriska z rozpočtu Úradu vlády SR. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 10.4.2015. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 15.4.2015 

Zápis spracovala A. Benková 
 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Ernest Benko       Ing. Ján Kriţan 

        starosta obce 
 

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

 

Ľuboš Hajdúšek 
 

 

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

 

 

 

 


