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6. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo dňa 13.5.2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Mgr. Romana Muráriková 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Schválenie Zmluvy o dielo na uskutočnenie  stavebných prác - rekonštrukcia vodovodu  

a výstavbu kanalizácie na Ctiborovom námestí. 

4. Schválenie Zmluvy o dielo na uskutočnenie  stavebných prác – rekonštrukcia rozvodov 

NN a slaboprúdu na Ctiborovom námestí. 

5. Zmluva o zriadení záloţného práva  s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR – predkladá Ing. M. Jurčacková 

6. Hudobný kurz – prechod pod pôsobnosť ZŠ s MŠ J.M.Hurbana – prejednanie – predkladá 

Mgr. A.Ilavská 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Karol Pavlovič. 

Privítal prítomných poslancov ( 8 ), hl. kontrolórku, p. riaditeľku ZŠ s MŠ  Mgr. A.Ilavskú. 

Konštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, zasadnutie je teda 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol zloţenie pracovných komisií. Do mandátovej komisie navrhol: Ing. 

J.Martiša a Mgr. M. Strieţencovú. Do návrhovej komisie navrhol: J. Zbudilu a A.Kabelíkovú, 

overovateľov zápisnice: M.Poláka, Ing. M.Jambora. Dal hlasovať o zloţení komisií 

a overovateľoch zápisnice. Všetci prítomní boli za. Starosta obce dal ďalej hlasovať 

o programe zasadnutia podľa pozvánky s návrhom na doplnenie programu o body – Hradná 

kaplnka a protest prokurátora proti ustanoveniam VZN. Pán M.Polák sa informoval na protest 

prokurátora, pretoţe poslanci písomný materiál neobdrţali. Starosta obce objasnil, ţe sa jedná 

o previerku VZN o pravidlách času predaja,  prokurátor upozornenie poslal v tomto týţdni, 

nebolo kedy doručiť materiál poslancom a je potrebné upozornenie prejednať z dôvodu 

termínu, ktorý prokurátor stanovil na odpoveď. Starosta obce dal o programe s navrhovanými 

doplnkami hlasovať, všetci boli za. 

 

K bodu 3.: 

Zmluva o dielo na uskutočnenie  stavebných prác - rekonštrukcia vodovodu  a výstavba 

kanalizácie na Ctiborovom námestí – predloţil starosta obce, informoval, ţe Trenčianska 

vodohospodárska spoločnosť a.s. dala prísľub, ţe rekonštrukciu vodovodu na Ctiborovom 

námestí prefinancuje. Poslanci návrh zmluvy obdrţali spolu s pozvánkou. Informáciu 

k zmluve podala p. Ing. M. Jurčacková, manaţérka projektov, písomne, priloţené k zápisnici.  

Ing. J. Martiš navrhol v zmluve nasledovné zmeny: bod 7.3.7 – navrhuje vypustiť, k bodu 

10.9 – nemôţeme prijať dielo, pokiaľ má vady, navrhuje namiesto „vady“ upraviť na 

„nedorobky“. Určiť, do koľkých dní má zhotoviteľ prísť zistiť vadu alebo nedorobok. 

Navrhuje do 5 dní.  Bod 10.10 navrhuje vypustiť – vady by nemali byť prevzaté.  

V záverečných ustanoveniach – 15.4, e) kontrolný skúšobný plán musí byť dopredu dodaný, 
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na začiatku diela. Starosta obce dal hlasovať za zmluvu s navrhovanými zmenami. 7 

poslancov za, 1 proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu na uskutočnenie stavebných 

prác „Rekonštrukcia vodovodu a výstavba kanalizácie na Ctiborovom námestí, časť voda 

a kanalizácia“ s firmou Comfing spol. s.r.o., Pod gaštanmi 8, Bratislava s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 4.: 

Zmluva o dielo na uskutočnenie  stavebných prác – rekonštrukcia rozvodov NN a slaboprúdu 

na Ctiborovom námestí – predloţil starosta obce,  poslanci návrh zmluvy obdrţali spolu 

s pozvánkou. Informáciu k zmluve podala p. Ing. M. Jurčacková, manaţérka projektov, 

písomne, priloţené k zápisnici. Ing. J. Martiš odporučil doplniť v bode 2.5 – „obhliadkou“. 

Iné pripomienky neboli. Starosta obce dal o zmluve hlasovať. 5 poslancov za, 2 sa zdrţali, 1 

proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác 

„Rekonštrukcia rozvodov NN a slaboprúdu, časť elektrická inštalácia“ s firmou HAL BAU 

s.r.o., Kubranská 343/69, Trenčín – Kubrá, s pripomienkou uvedenou v zápisnici. 

 

K bodu 5.: 

Zmluva o zriadení záloţného práva  s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

– predloţila  Ing. M. Jurčacková, písomne, priloţené k zápisnici. Ing. Jurčacková vysvetlila 

poslancom, ţe  pre získanie financií NFP sme sa zaviazali, ţe splníme podmienky výzvy a tie 

určovali záloţné právo k nehnuteľnosti, na ktorú financie obdrţíme.  Zmluva je podpísaná 

Ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Podmienky výzvy sú poslancom k dispozícii. 

Ing. J. Martiš – ručíme hradom a prístupovou cestou k hradu? Áno. Pán M. Polák – je to 

štandardný postup, zaujímal sa o to, akým spôsobom bude hrad zásobovaný  vodou. Je vydané 

stavebné povolenie, je to v projekte. Ţumpa bude pri kostole, nedalo sa miesto riešiť inde?  

Projekty sú na ministerstve, ţiadne zmeny nie sú prípustné. Všetci účastníci stavebného 

konania s umiestnením súhlasili. E.Benko – nemôţeme robiť zmenu, stavebné konanie by sa 

muselo obnoviť. Starosta obce dal za zmluvu hlasovať. Všetci 8 poslanci boli za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zriadení záloţného práva k nehnuteľnostiam 

s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava. 

 

K bodu 6.: 

Hudobný kurz – starosta obce informoval poslancov, ţe dal spracovať poloţkovo navrhnutú 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana. Pani riaditeľka školy predloţila návrh, písomne, 

priloţené k zápisnici. Kurz ako krúţok zabezpečí škola s dvoma pedagógmi p. Chalániovou 

a p. Jeţkom, financovanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov a mesačného poplatku od 

rodičov. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana v Beckove, ţe hudobný kurz prejde od 2.septembra 2011 pod pôsobnosť školy ako 

krúţok. 

Informáciu o kontrole čerpania finančných prostriedkov v ZŠ s MŠ J.M. Hurbana hl. 

kontrolórkou predloţí kontrolórka na ďalšie riadne zasadnutie zastupiteľstva. Mgr. I. 

Hudecová informovala poslancov o vykonanej kontrole, poloţky sú v poriadku, škola má 

vypracovanú smernicu  na verejné obstarávanie tovarov a sluţieb a pri výbere dodávateľov 

podľa nej postupuje.  Škola predloţila, písomne, priloţené k zápisnici, špecifikáciu poloţiek 

navrhovaného čerpania rozpočtu na rok 2011. Hlavná kontrolórka odporučila schváliť úpravu 

rozpočtu školy na rok 2011.  Starosta obce dal hlasovať. Všetci poslanci (8 ) boli za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove na rok 2011 bez 

pripomienok. 

Pani riaditeľka školy apelovala na obecné zastupiteľstvo, aby hľadali moţnosť dokončenia 

školského pavilónu z dôvodu dochádzania detí do školskej jedálne, ktorá sa nachádza 
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v materskej škole. Ďalej sa informovala na moţnosť zapojiť sa do výzvy  „Premena na 

modernú školu“. Starosta obce upozornil, ţe výzva sa končí 31.5.2011 a je preto krátky čas na 

spracovanie podkladov, projekt podáva obec ako zriaďovateľ. Ak majú záujem, môţu na 

projekte pracovať. 

 

K bodu  -  Hradná kaplnka : 

Informáciu podala Ing. M. Jurčacková, rekonštrukcia kaplnky na NKP hrade Beckov podlieha 

dozoru Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, ktorý mal mnoţstvo pripomienok 

k vypracovanému projektu. Tieto pripomienky sa musia zohľadniť v dopracovanom projekte 

a v čo najkratšom čase sa musí vyhlásiť súťaţ na výber dodávateľa.  Projekt dopracuje firma 

AUDIRO s.r.o. Bratislava za cenu 3 104,00 eur s DPH, bude financovaný z účelovo 

poskytnutých prostriedkov.  Zároveň sa musí schváliť dodávateľ na realizáciu verejného 

obstarávania, ktorého vybrala výberová komisia z troch ponúk. Najlepšiu ponuku ponúkla 

firma VOLUMA s.r.o. Bratislava za cenu 3720,00 eur. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie informáciu o stave projekčných prác na hradnej kaplnke. Starosta obce dal hlasovať 

o dopracovaní projektu na hradnú kaplnku firmou AUDIRO s.r.o. a vypísanie súťaţe na 

dodávateľa. Všetci (8) poslanci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo doprojektovanie  

hradnej kaplnky podľa poţiadaviek KPÚ Trenčín firmou AUDIRO s.r.o., Bratislava za cenu 

3104,00 eur s DPH. 

Starosta obce dal ďalej hlasovať o vyhlásení súťaţe na výber dodávateľa stavebných prác na 

rekonštrukciu hradnej kaplnky. Všetci (8) poslanci boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

vyhlásenie súťaţe na výber dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu hradnej kaplnky. 

Ďalej dal hlasovať o dodávateľovi na realizáciu verejného obstarávania o firme VOLUMA, 

s.r.o., ktorú odporučila výberová komisia. Všetci (8) poslanci hlasovali za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo dodávateľa firmu VOLUMA s.r.o. Bratislava na realizáciu verejného 

obstarávania s názvom predmetu zákazky : Geotechnická sanácia skalných masívov 

v podzákladí hradných murív, statické zabezpečenie a sanácia hradných murív a pamiatková 

obnova hradu Beckov v štýle torzálnej architektúry za cenu 3720,00 eur. 

 

Ing. M. Jurčacková informovala, ţe je potrebné schváliť stavebný dozor na rekonštrukciu 

Ctiborovho námestia.  Z oslovených stavebných dozorov  je najprijateľnejší p. Vladislav 

Vido, za cenu 3400,00 eur.  Ing. M. Jambor sa informoval, či sa s ním dá jednať o cene. Ing. 

M. Jurčacková odpovedala, ţe stavebný dozor má nárok na odmenu do výšky 3 % z ceny 

diela a p. Vido je ďaleko pod túto sumu. Ing. J. Martiš sa informoval, či p. Vido má potrebnú 

kvalifikáciu na siete. Áno má, inak by sme ho neoslovili. Starosta obce dal o stavebnom 

dozore hlasovať. Všetci prítomní poslanci (8) boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

stavebný a technický dozor na rekonštrukciu rozvodov NN, slaboprúdu a vodovodu 

a výstavbu kanalizácie na Ctiborovom námestí p. Vladislava Vidu, za cenu 3400,00 eur. 

 

Protest prokurátora – starosta obce informoval o doručenom proteste prokurátora proti 

ustanoveniam VZN o pravidlách času predaja v prevádzkach na území obce Beckov.  Kópia 

protestu  tvorí prílohu zápisnice. Prokurátor odporučil zrušiť predmetné nariadenie z dôvodu 

rozporu jednotlivých ustanovení so zákonom. Záväzné nariadenie totiţto neumoţňuje obci 

ukladať povinnosti, ktoré zákon nepozná ani obec nezmocňuje k ich zavedeniu. Obec túto 

skutočnosť nerešpektovala a uloţila také povinnosti, na uloţenie ktorých nemá zákonné 

zmocnenie. Starosta dal hlasovať o zrušení VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky sluţieb, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Beckov č. 126/2007 

dňa 7.9.2007. Všetci (8) poslanci boli za. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie protest 

prokurátora proti ustanoveniam VZN obce Beckov o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky sluţieb, vyhovuje protestu a ruší VZN schválené uznesením Obecného 
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zastupiteľstva obce Beckov č. 126/2007 dňa 7.9.2007. Obecné zastupiteľstvo uloţilo OcÚ 

pripraviť nový návrh VZN, ktorý bude v súlade so zákonom a všeobecne záväznými 

predpismi. 

Zároveň prokurátor upozornil na porušenie zákona pred povodňami, ktorý ukladá obciam 

vypracovať nariadenie v oblasti ochrany pred povodňami. Starosta obce vysvetlil, ţe obec 

Beckov má vypracovaný povodňový plán obce, schválený Obvodným úradom v Novom 

Meste nad Váhom, čo nás ale neoslobodzuje od povinnosti nariadenie vypracovať. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie upozornenie prokurátora na nečinnosť a porušenie zákona 

o ochrane pred povodňami a uloţilo obecnému úradu vypracovať návrh VZN v oblasti 

ochrany pred povodňami. 

 

Ing. Marek Jambor navrhol, aby obecné zastupiteľstvo rokovalo o ţiadosti p. Márie 

Tekulovej, bytom Beckov č.117 o odpredaj časti pozemku parc. č. 5167/2 o výmere 310 m2 

a 38 m2 pod domom Beckov č.117. Poslanci s prejednaním súhlasili. Finančná komisia 

navrhovala cenu za m2  1 euro s tým, ţe kupujúci bude hradiť všetky náklady spojené 

s prevodom. Ing. J. Martiš - pozemok pod budovou by mal byť za vyššiu cenu, aby sa 

nevytvoril precedens pre pozemky , ktoré sa nachádzajú v centre obce. Nikto z poslancov 

nenavrhol inú cenu. Starosta obce dal o návrhu finančnej komisie hlasovať. Všetci (8) 

poslanci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pozemku parc. č. 5167/2 

o výmere 348 m2 pani Márii Tekulovej, bytom Beckov č.117 za cenu 1,00 euro/ m2 za 

podmienky, ţe kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku. 

 

K bodu  7.: 

V diskusii sa p. A.Kabelíková a p. M.Polák obrátili na starostu obce s tým, aby vyjadrili 

nespokojnosť s rušením autobusových spojov a zmenami v autobusovom poriadku. Autobusy, 

ktoré sú určené pre robotníkov, sú preplnené, mnohé idú nezmyselne. Starosta obce 

odpovedal, ţe o neúspešnom jednaní so SAD Trenčín informoval na predchádzajúcom 

zasadnutí. Poveril poslancov, aby spísali s nespokojnými občanmi petíciu a potom môţe obec 

jednať s vedením SAD. 

Ing. M.Jambor upozornil, ţe kanál pri cintoríne je plný nánosov a vysokej trávy, je potrebné 

ho vykosiť a moţno vybágrovať.  Starosta obce odpovedal, ţe pracovníci obecnej prevádzky 

kosia obec postupne.  

 

K bodu 8.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

13.5.2011: 

Uz.č.59/2011– Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných 

prác „Rekonštrukcia rozvodov NN a slaboprúdu, vodovodu a výstavbu kanalizácie na 

Ctiborovom námestí“ uzatvorenú s firmou Comfing spol. s.r.o., Pod gaštanmi 8, Bratislava 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

Uz.č.60/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o dielo pre stavebné práce 

„Rekonštrukcia rozvodov NN a slaboprúdu, vodovodu a výstavba kanalizácie na Ctiborovom 

námestí“ s firmou HAL BAU s.r.o., Kubranská 343/69, Trenčín – Kubrá s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. 

 

Uz.č.61/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zriadení záloţného práva 

k nehnuteľnostiam s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 

Bratislava. 
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Uz.č.62/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

v Beckove na rok 2011 bez pripomienok.  

 

Uz.č.63/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o moţnostiach  prechodu 

pôsobnosti hudobného kurzu pod pôsobnosť ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove. 

 

Uz.č.64/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie upozornenie prokurátora na 

nečinnosť a porušenie zákona o ochrane pred povodňami. 

b) Obecné zastupiteľstvo uloţilo obecnému úradu vypracovať VZN v oblasti ochrany pred 

povodňami. 

  T: do 24.6.2011 

Uz.č.65/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie protest prokurátora proti 

ustanoveniam VZN obce Beckov o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

sluţieb  a to v § 3 ods.5,6, § 4 ods. 1,2,3,4,5,6, § 5 ods. 1,2,3, § 6 ods. 2,3, § 7 ods. 2. 

b) Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora a zrušilo VZN obce Beckov 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb  schválené obecným 

zastupiteľstvom dňa 7.9.2007. 

c) Obecné zastupiteľstvo uloţilo pripraviť nové VZN obce Beckov , ktoré bude v súlade so 

zákonom a všeobecne záväznými predpismi. 

 

Uz.č.66/2011 – a)  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave projekčných 

prác na hradnej kaplnke. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo doprojektovanie hradnej kaplnky podľa poţiadaviek KPÚ 

Trenčín firmou AUDIRO s.r.o., Bratislava za cenu 3104,00 eur s DPH. Projekt bude 

financovaný z účelovo poskytnutých prostriedkov na rekonštrukciu hradnej kaplnky.  

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie verejnej súťaţe na výber dodávateľa 

stavebných prác na rekonštrukciu hradnej kaplnky. 

 

Uz.č.67/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na realizáciu verejného 

obstarávania s názvom predmetu zákazky: Geotechnická sanácia skalných masívov  v 

podzákladí  hradných murív, statické zabezpečenie a sanácia hradných murív a pamiatková 

obnova hradu Beckov v štýle torzálnej architektúry , firmu  VOLUMA s.r.o., Bratislava, za 

cenu 3720,00 eur. 

 

Uz.č.68/2011 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo stavebný a technický dozor na rekonštrukciu 

rozvodov NN, slaboprúdu a vodovodu a výstavbu kanalizácie na Ctiborovom námestí p. 

Vladislava Vidu, za cenu 3400,00 eur. 

 

Uz.č. 69/2011 - Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pozemku parc. č. 5167/2 

o výmere 348 m2 pani Márii Tekulovej, bytom Beckov č.117 za cenu 1,00 euro/ m2 za 

podmienky, ţe kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia zo dňa 13.5.2011. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove dňa 17.5.2011 

Zápis spracovala A.Benková 

Overovatelia zápisnice:     ........................................ 

    Marian Polák 

          

          .......................................   Karol Pavlovič 

    Ing. Marek Jambor   starosta obce 


