5. z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo 29.4.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. D.Jarábková - osp., Anna Kabelíková – osp., Mgr.M. Strieţencová – osp.,
Marian Polák – osp.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho
rozpočtu – predkladá Ing. Jurčacková
5. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 – prejednanie
6. Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove - prejednanie
7. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove
8. Výber dodávateľa pre opravu výtlkov na obecných komunikáciách , návrh Zmluvy
o dielo
9. Schválenie dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia rozvodov NN
a slaboprúdu, vodovodu a výstavba kanalizácie na Ctiborovom námestí“.
10. Schválenie Zmlúv o dielo pre stavebné práce „Rekonštrukcia rozvodov NN
a slaboprúdu, vodovodu a výstavba kanalizácie na Ctiborovom námestí“.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia, záver
K bodu 1.:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov (5
prítomných) a ďalších prítomných. Konštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, zasadnutie je teda uznášaniaschopné.
K bodu 2.:
Starosta obce navrhol zloţenie pracovných komisií. Do mandátovej komisie navrhol:
J.Zbudilu a Mgr. R.Muráriková. Do návrhovej komisie navrhol E.Benka a Ing.M. Jambora.
Za overovateľov zápisnice Ing. J.Martiša a Mgr. R.Murárikovú. Dal hlasovať o zloţení
komisií a overovateľoch zápisnice. Všetci prítomní boli za. Starosta obce dal ďalej hlasovať
o programe zasadnutia podľa pozvánky. Ing. J.Martiš navrhol vypustiť bod 10. Schválenie
Zmlúv o dielo pre stavebné práce „Rekonštrukcia rozvodov NN a slaboprúdu, vodovodu
a výstavba kanalizácie na Ctiborovom námestí“ z dôvodu, ţe zmluvy sú rozsiahle, je ich
potrebné preštudovať a keďţe ich poslanci dostali aţ na zasadnutí, nemôţu o nich rokovať.
Navrhol, aby bolo zvolané neplánované zasadnutie , na ktorom predmetné zmluvy prerokujú.
Starosta obce dal o programe s navrhnutou zmenou – vypustiť bod 10. hlasovať, všetci boli
za.
K bodu 3.:
Kontrolu uznesení zo zasadnutí, ktoré sa konali 25.2.2011 a 24.3.2011 previedol p. J.Zbudila.
Komisia ţivotného prostredia nemala ešte zasadnutie, plán činnosti nemá schválený. Predseda
komisie bude opätovne vyzvaný na zvolanie komisie, zodpovedný p. J.Zbudila. Obecné
zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení z 25.2.2011 a 24.3.2011 na vedomie s pripomienkou –
vyzvať predsedu KOŢP p. M.Poláka na zvolanie komisie.

K bodu 4.:
Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu –
predloţila Ing. Jurčacková. Informovala o rekonštrukcii NKP hradu Beckov, o jednotlivých
dielčich prácach - na obvodovom múre Dolného hradu, práce na hranolovej veţi, ktorá bude
slúţiť ako vyhliadková veţa, predajňa lístkov a suvenírov. Ďalej informovala, aké práce boli
prevedené na Dolnom nádvorí, o plánovaných prácach na Delovej bašte. 21.apríla sa
uskutočnil výber dodávateľa na regeneráciu námestia – NN prípojky, voda a kanalizácia,
práce sa začnú po podpísaní zmlúv. Podľa schváleného harmonogramu prípojka vysokého
napätia – trafostanica a kanalizácia musia byť dokončené do troch mesiacov. Je vypracovaný
koordinačný plán, ktorý je zapracovaný do harmonogramu.
E.Benko sa informoval, kedy sa má ukončiť Muzeálne nádvorie. V roku 2012. Ing. J. Martiš
sa informoval, kto bude dozorovať rekonštrukciu námestia? Zatiaľ sa o tom nerozhodovalo.
J.Zbudila sa pýtal, či sa bude rušiť horná brána. Pokiaľ prebiehajú stavebné práce určite nie,
neskôr sa uvidí. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o stave prác na realizácii projektov
financovaných z EF a štátneho rozpočtu na vedomie bez pripomienok.
K bodu 5.:
Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 – písomne, priloţené k zápisnici, poslanci materiál
obdrţali spolu s pozvánkou. Starosta obce informoval, ţe čerpanie rozpočtu obce za rok 2010
bolo vyvesené na obecnej tabuli od 14.4.2011 do 29.4.2011. Uvedený materiál prerokovala
finančná komisia, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu prehodnotiť výšku výdavkov za
vývoz komunálneho odpadu, výšku výdavkov za vývoz fekálií, prejednať s vedením
základnej školy presun hudobného kurzu na školu. Zároveň odporučilo čerpanie rozpočet za
rok 2010 schváliť. Hlavná kontrolórka Mgr. I.Hudecová nemá k čerpaniu rozpočtu
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce Beckov za rok 2010
s odporučeniami uvedenými v zápisnici.
K bodu 6.:
Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove za rok 2910 – písomne, priloţené
k zápisnici, poslanci materiál rovnako obdrţali spolu s pozvánkou. Finančná komisia
prejednala čerpanie rozpočtu, všetky finančné prostriedky vo výške 99 814,00 eur na
originálne kompetencie boli vyčerpané. Keďţe niektoré poloţky boli prekročené a čerpanie
nebolo dostatočne zdôvodnené, odporučila kontrolu hl. kontrolórky. V čerpaní boli navýšené
napr. prostriedky – servis, údrţba, opravy z 1000 eur na 6000 eur. Prítomná p. riaditeľka
školy Mgr. A.Ilavská nemala pripravené zdôvodnenie zvýšenia výdavkov. Opravy boli
prevedené na elektrických rozvodoch, osvetlenie, bola vyrobená katedra do novej chemickej
triedy, boli zakúpené nové počítače. Ďalšie čerpanie je zdôvodnené v písomnej správe
o hospodárení. Obecné zastupiteľstvo odporučilo hl.kontrolórke previesť kontrolu čerpania
rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana za rok 2010, kontrolu zamerať na interiérové vybavenie,
sluţby a opravy a prídel do DDP. Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ
J.M.Hurbana v Beckove za rok 2010 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
K bodu 7.:
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove – písomne, priloţené k zápisnici, poslanci
dostali materiál spolu s pozvánkou. Finančná komisia ţiada doplniť rozpis jednotlivých
výdavkov v poloţkách, s porovnaní s rokom 2010 navýšenie na elektrinu a plyn o 6 258,00
eur, budova bola zateplená, boli vymenené okná, prečo také zvýšenie ? E.Benko upozornil, ţe
sa v rozpočte opakujú niektoré poloţky ako výmena podlahy, prečo nevymenia naraz viac
tried, aby sa cena zníţila? Je potrebné hľadať koncepciu tvorby rozpočtu, stanoviť si priority.

Obec chce presunúť hudobný kurz do školy ako krúţok, chceme, aby deti mali moţnosť
pokračovať. Snaţiť sa získať ďalších učiteľov , vyučovanie ďalších nástrojov. P.J.Zbudila –
bolo by potrebné opraviť sprchy v telocvični. Je potrebné robiť prieskum trhu, vypracovať
smernicu. Obecné zastupiteľstvo neschválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana
v Beckove a uloţila spracovať poloţkovú špecifikáciu navýšenia jednotlivých poloţiek.
K bodu 8.:
Výber dodávateľa pre opravu výtlkov na obecných komunikáciách , návrh Zmluvy o dielo –
starosta obce informoval, ţe dňa 17.4.2011 sa konalo výberové konanie na opravu výtlkov, do
ktorého zaslali svoje ponuky tri firmy: Stavokomplet Stará Turá, Vincent Krško a fi CEMIS
s.r.o. Vlčkovce. Výberová komisia vybrala najvýhodnejšiu ponuku fi CEMIS s.r.o. Vlčkovce.
Starosta obce dal hlasovať o odporučenej firme. Všetci 5 prítomní boli za. Obecné
zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Beckov firmu CEMIS s.r.o., Vlčkovce 224. Zároveň obdrţali poslanci návrh zmluvy o dielo
s uvedenou firmou. Obecné zastupiteľstvo schválilo upravenú a doplnenú Zmluvu o dielo na
uskutočnenie prác – oprava výtlkov na obecných komunikáciách s firmou CEMIS s.r.o.,
Vlčkovce 224.
K bodu 9.:
Schválenie dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia rozvodov NN
a slaboprúdu, vodovodu a výstavba kanalizácie na Ctiborovom námestí“ – Ing. M.
Jurčacková informovala, ţe výber dodávateľa sa uskutočnil verejným obstarávaním.
Výberová komisia dňa 21.4.2011 vybrala z 5 záujemcov, z ktorých jeden Dušan Durdík –
DD, Dolné Srnie, musel byť pre nedodrţanie podmienok obstarávania zo súťaţe vylúčený,
jednu firmu HAL BAU s.r.o., Trenčín na elektrickú inštaláciu – rozvod slaboprúdu
a silnoprúdu a druhú firmu Comfing spol. s.ro. Bratislava, na realizáciu vodovodu
a kanalizácie. Starosta obce dal hlasovať za firmy odporučené výberovou komisiou. Prítomní
poslanci (5) hlasovali všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na uskutočnenie
stavebných prác “Rekonštrukcia rozvodov NN a slaboprúdu a časť elektrická inštalácia na
Ctiborovom námestí“ firmu HAL BAU s.r.o., Kubranská 343/69, Trenčín – Kubrá a na
uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia vodovodu a výstavba kanalizácie na
Ctiborovom námestí“ firmu Comfing spol. s.r.o., Pod gaštanmi 8, Bratislava.
K bodu 11.: - rôzne –
Prítomní hostia p. Boris Klčovský a Mário Estergajoš informovali o priebehu Zimných
beckovských slávností, viacero pripomienok. Starosta obce – chýbal Fašiangový sprievod, do
budúcnosti zabezpečiť, návštevníci očakávali domácu zabíjačku, ochutnávku výrobkov, bolo
potrebné zabezpečiť výrobky uţ v piatok a v sobotu ponúkať a pred očami návštevníkov
vyrábať. Podujatie bolo prínosom, poslanci nemajú problém s garantovaním termínu aj na
budúci rok, nie zmluvu s opciou.
Letné slávnosti – návrh programu, písomne, priloţené k zápisnici. E.Benko – slávnosti uţ
s pôvodnými slávnosťami nemajú moc spoločného. Nemali by preto niesť ich meno.
Usporiadatelia profitujú z vybudovaného kreditu Beckovských letných slávností. Nekritizuje
ich program, ale zdá sa mu, ţe nadobudli iný štýl. Starosta obce pripomenul, ţe zmluva je
podpísaná na tri roky, takţe o čom sa bavia. Takţe ide vlastne o to, aby sa spojili s kultúrnou
komisiou a program slávností a prípravu konzultovali s komisiou .
Ţiadosť Ing. M.Jurzu a CBI s.r.o., Nové Mesto nad Váhom o umiestnenie trafostanice na
pozemku vo vlastníctve obce – ţiadosť bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí
zastupiteľstva, kde odporučilo ţiadateľovi hľadať iné riešenie umiestnenia trafostanice.

Prítomný p. Ing. M.Jurza informoval prítomných, ţe po prerokovaní zámeru zmeny územného
plánu so zainteresovanými inštitúciami dostali prísľub kladného vybavenia. V jednaní so
Západoslovenskou energetikou p. Fortuna uviedol, ţe nová trafostanica bude riešiť aj ďalšie
problémy – kolísanie siete, nová výstavba v intraviláne obce a samozrejme zámer výstavby
RD pri Ihrisku. Ing. J. Martiš pripomenul, ţe bolo schválené uznesenie, v ktorom sa
ţiadateľovi oznamuje, ţe vyfinancuje všetky výdavky spojené so zmenou územného plánu.
E.Benko – všetky organizácie tlačia na obce, aby vybudovali či uţ plyn, vodu, kanalizáciu, ale
potom prevezmú siete do svojho majetku, pretoţe obec nemôţe tieto siete prevádzkovať. Sú
súkromnými spoločnosťami, ktoré si za svoje sluţby nechajú dobre zaplatiť. Pozemok pri
prevádzke má svoju hodnotu, aj keď je na ňom niečo postavené, moţno raz obec nebude
chcieť mať prevádzku a bude ho chcieť predať. Záujemcovia o výstavbu Pri Ihrisku vlastne
riešia problém Západoslovenskej energetiky, a.s.. Ing. J.Martiš – nebude súhlasiť, aby sme
riešili súkromné pozemky.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo umiestnenie trafostanice na pozemku obce parc.č. 278/3
v k.ú. obce Beckov.
Ţiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Nové Mesto nad Váhom, 1.mája 12
o finančný príspevok na oslavy SNP na vrchu ROH – písomne, priloţené k zápisnici,
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov finančná komisia neodporúča finančne prispieť.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok na oslavy SNP na vrchu ROH pre
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Nové Mesto nad Váhom, 1.mája 12, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
K bodu 12.:
V diskusii starosta obce informoval poslancov o likvidácii skládky pri Váhu, o vyčistení
odpadkov pod Skalicami obecnou prevádzkou a aktivačnými pracovníkmi, ktoré sa zaviazala
vyčistiť KOŢP v návrhu plánu činnosti, o tom, ţe bol zakúpený štiepkovač, ktorý vybrala
výberová komisia. Je potrebné, aby zastupiteľstvo navrhlo riešenie, akým spôsobom sa
štiepkovač bude vyuţívať.
Starosta obce ďalej odporučil, aby KOVP vykonala v najbliţšom období kontrolu verejných
priestranstiev.
Ing. M.Jambor predloţil poslanecký návrh – písomne, priloţené k zápisnici, v ktorom
upozorňuje na účinnosť novely zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorá umoţňuje
uzavretie zmluvy s Mestskou políciou v Novom Meste nad Váhom, ktorá by vykonávala
kontrolu v obci, riešila priestupky. Starosta obce navrhol najskôr dohodnúť stretnutie
s veliteľom mestskej polície.
K bodu 13.:
Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
29.4.2011:
Uz.č.50/2011– Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí, ktoré
sa konali dňa 25.2.2011 a 24.3.2011 s pripomienkou: Upozorniť predsedu KOŢP p. M.Poláka
na zvolanie zasadnutia komisie.
Z: J.Zbudila
T: do 13.5.2011
Uz.č.51/2011– OZ vzalo na vedomie správu o stave prác na realizácii projektov
financovaných z európskych fondov a štátneho rozpočtu bez pripomienok.

Uz.č.52/2011 – OZ vzalo na vedomie a schválilo čerpanie rozpočtu obce Beckov za rok 2010
s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
Uz.č.53/2011 – OZ vzalo na vedomie a schválilo čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v
Beckove za rok 2010 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
Uz.č.54/2011 – OZ neschválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove na rok
2011 a uloţilo spracovať poloţkovú špecifikáciu navýšenia jednotlivých poloţiek.
Z: Mgr. A.Ilavská
T: 12.5.2011
Uz.č.55/2011 – a) OZ schválilo dodávateľa na opravu výtlkov na obecných komunikáciách
firmu Cemis, s.r.o., Vlčkovce 224.
b) OZ schválilo Zmluvu o dielo na uskutočnenie prác - oprava výtlkov na obecných
komunikáciách s firmou Cemis, s.r.o., Vlčkovce 224.
Uz.č.56/2011 – a) OZ schválilo dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia
rozvodov NN a slaboprúdu, vodovodu a výstavbu kanalizácie na Ctiborovom námestí“, časť
rozvody NN a slaboprúd firmu HAL BAU s.r.o., Kubranská 343/69, Trenčín – Kubrá.
b) OZ schválilo dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia rozvodov NN
a slaboprúdu, vodovodu a výstavbu kanalizácie na Ctiborovom námestí“, časť vodovod
a výstavba kanalizácie firmu Comfing spol. s.r.o., Pod gaštanmi 8, Bratislava.
Uz.č.57/2011 – a) OZ vzalo na vedomie ţiadosť Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, 1.mája 12, Nové Mesto nad Váhom o finančný príspevok na 67.oslavy výročia
SNP na Vrchu ROH pri Lubine.
b) OZ neschválilo finančný príspevok na 67.oslavy výročia SNP na Vrchu ROH pri Lubine
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Uz.č.58/2011 – a) OZ vzalo na vedomie opätovnú ţiadosť Ing. Milana Jurzu, bytom Beckov
č.98 a CBI s.r.o., Čsl. armády 84/22, Nové Mesto nad Váhom o prerokovanie umiestnenia
trafostanice na pozemku č. 278/3 vo vlastníctve obce Beckov pre účely investičného zámeru
individuálnej výstavby rodinných domov v lokalite „Za ihriskom“.
b) OZ neschválilo umiestnenie trafostanice na pozemku č. 278/3 vo vlastníctve obce Beckov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.4.2011.
Starosta obce upozornil poslancov, ţe do 14 dní zvolá neplánované zasadnutie zastupiteľstva,
z dôvodu prejednania bodu 10. Schválenie Zmlúv o dielo pre stavebné práce „Rekonštrukcia
rozvodov NN a slaboprúdu, vodovodu a výstavba kanalizácie na Ctiborovom námestí“. Po
vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil.
V Beckove, 4.5.2011
Zápis spracovala A.Benková
Overovatelia: Ing. Jaroslav Martiš
.................................
Mgr. Romana Muráriková
.........................................

Karol Pavlovič
starosta obce

