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7. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 24.6.2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. D.Jarábková – osp., Mgr. M.Strieţencová – osp., Bc. M.Polák 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. VZN obce Beckov, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový 

plán záchranných prác právnickej  a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môţe byť 

postihnutý povodňou – tajomníčka KOŢP 

4. VZN obce Beckov o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb – 

tajomníčka KOVP 

5. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu – 

Ing. M. Jurčacková 

6. Zámenná zmluva so ZSE a.s. – Ing. M. Jurčacková 

7. Záverečný účet obce za rok 2011 – Mgr. I. Hudecová 

8. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce  za r.2011 – Mgr. I. Hudecová 

9. Správa hl. kontrolóra  o výsledku následnej finančnej kontroly na ZŠ s MŠ J .M. Hurbana 

v Beckove  - Mgr. I. Hudecová 

10. Zrušenie ţivností obecnej prevádzky – návrh – starosta obce 

11. Určenie platu starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z. a jeho novelizácii č. 154/2011 

Z.z. – zástupca starostu, predseda FK 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Karol Pavlovič. Privítal 

prítomných poslancov  (6), konštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina, zasadnutie je 

teda uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej komisie: Ing. J.Martiš, J.Zbudila, za overovateľov 

zápisnice navrhol: Mgr. R.Murárikovú a E.Benka. Zapisovateľka p. A.Benková. O zloţení 

komisie, overovateľoch dal hlasovať. Všetci prítomní boli za. Ďalej dal hlasovať o programe 

zasadnutia podľa pozvánky, navrhol doplniť bod  2a – kontrola uznesení, na ktorý sa 

pozabudlo a ďalej navrhol, aby sa bod č.11 presunul na koniec zasadnutia, aby mohol pri jeho 

prejednávaní odísť. Poslanci s doplňujúcimi návrhmi súhlasili a schválili program 

s navrhnutými zmenami. 

 

K bodu 2a.: 

Kontrolu uznesení zo zasadnutí, ktoré sa konali dňa 29.4.2011 a 13.5.2011 previedol p. 

J.Zbudila.  P.Ing. J.Martiš nemôţe pochopiť, načo p. poslanec Polák chcel funkciu predsedu 

KOŢP, keď nie je za 6 mesiacov schopný zvolať komisiu. P. Zbudila upozornil, ţe má 

poslednú moţnosť, ak nezvolá komisiu do 14 dní, dajú návrh na jeho odvolanie a zmenu 

predsedu KOŢP. K ďalším uzneseniam nemali poslanci pripomienky. Kontrolu uznesení vzali 

na vedomie. 
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K bodu 3.: 

VZN obce Beckov, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác právnickej  a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môţe byť 

postihnutý povodňou – návrh predloţila tajomníčka KOŢP p.A.Benková. Návrh bol vyvesený 

na úradnú tabuľu 10.6.2011, aby bol prístupný verejnosti. Nariadenie bolo spracované na 

podklade materiálov poskytnutých z Obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru 

ochrany obyvateľov a krízového riadenia, podľa ktorého majú toto VZN vypracované viaceré 

obce a mestá. Napriek tomu, ţe naša obec nie je v záplavovej oblasti, zákon nám ukladá toto 

nariadenie prijať. Starosta obce doplnil, ţe správca vodného toku by mal určiť, ktorých 

podnikateľských objektov by sa malo nariadenie týkať, ale zatiaľ neurčil. 

Ing. J.Martiš – navrhol, aby bolo do povodňového plánu zapracované, ţe PD Beckov má 

riešiť Matiášku, problémy pri prívalových daţďoch. Rovnako je potrebné upozorniť p. 

Skovajsu, ktorý má svoju prevádzku oproti cesty , po ktorej vyteká pri veľkých daţďoch voda 

z Matiášky, voda môţe spôsobiť, ţe vytopí prevádzku Klimatu. 

J.Zbudilu oslovil nemenovaný občan , ţe dokedy sa bude k Váhu vyváţať sutina, keď príde 

veľká voda, spôsobí to problémy. 

Ing. J.Martiš označil ešte tretiu lokalitu za kritickú a to cestu zo Sychrova okolo Vavrisových, 

aj tu pri veľkých daţďoch steká veľa vody. 

J.Zbudila otvoril ďalší problém so zlým odtokom vody pri veľkom daţdi v Novej ulici. 

Navrhuje zákaz prejazdu nákladných áut v tejto ulici. Prítomná p. Šprinclová sa rovnako 

posťaţovala, ţe pri kaţdom daţdi jej stojí pri rodinnom dome voda.  

Starosta obce – je potrebné preveriť situáciu. Ing. J.Martiš – potrebné prekopať  sondy, či nie 

je prevalené potrubie. 

K návrhu VZN neboli vznesené ďalšie pripomienky. Starosta obce dal za prijatie VZN 

hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN 

obce Beckov, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác právnickej  a fyzickej osoby. 

 

K bodu 4.: 

VZN obce Beckov o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb – predloţila 

tajomníčka KOVP, nariadenie bolo od 10.6.2011 vyvesené na úradnej tabuli. Nariadenie je 

skrátenou verziou pôvodného VZN, ktoré nám pripomienkoval prokurátor a odporučil 

z nariadenia zrušiť niektoré odseky. Navrhované paragrafy boli zrušené.  Ing. M.Jambor 

navrhol upraviť v § 3 Prevádzková doba, ods. 4  - v termíne od 1.6. do 30.9. (turistická 

sezóna) namiesto pôvodného od 1.7. do 30.8., ďalej v ďalšom odseku -  pondelok – štvrtok 

nie piatok. 

Poslanci s uvedenými zmenami súhlasili. Ďalšie pripomienky k návrhu VZN neboli. Starosta 

dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN 

obce Beckov o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb s pripomienkami 

uvedenými v texte zápisnice. 

 

K bodu 5.: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu – 

predloţila Ing. Jurčacková, písomne, priloţené k zápisnici. Informácie o muzeálnom nádvorí– 

projekt na zmeny sme podávali na MP RR SR. Kaplnka – krajský pamiatkári zaslali aţ teraz 

záväzné stanovisko, uţ bola vyhlásená súťaţ, 4 prihlásení uchádzači, termín sa posúva o 8 

dní. 

Ing. J.Martiš sa informoval, prečo sme vypracovávali projekt dopravného značenia, nemal to 

robiť dodávateľ? Prečo sa nedal robiť pretlak ale rozkopávka?  Ing. Jurčacková – nejaký 

technický problém.  E.Benko – je vypracovaný podrobný harmonogram? Ing. J.Martiš 
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a E.Benko ţiadajú Ing. Jurčackovú o zaslanie jednoduchých termínov harmonogramu do e-

mailu. 

Jednanie s bankou DEXIA a Záručnou rozvojovou bankou ohľadne vyplatenia úveru.  

DEXIA banka Slovensko zmenila väčšinového  vlastníka, nezaručujú nám, či nám poskytnú 

ďalší úver.  Preto sa oslovila Záručná rozvojová banka, aby sme mali druhú alternatívu 

a porovnanie. E.Benko - je potrebné na DEXIU tlačiť, máme u nich účty, zmeníme banku, 

keď nám nebudú chcieť vyhovieť. 

Ing. J.Martiš – prečo by sme mali brať ďalší úver, keď nám ministerstvo neplatí, my 

nemusíme platiť dodávateľovi. Firma musí brať náklady na seba. Ing. Jurčacková – 

financovanie je dohodnuté v zmluve. E.Benko – hovoriť s dodávateľom, ţe je problém 

s financovaním. Odporúča zvolať kontrolný investorský deň za účasti stavebného dozoru 

a zástupcu dodávateľa, predbeţne na 8.7.2011 o 18,00 hod. na hrad.  

Ing. J.Martiš – dôsledne sledovať splatnosť faktúr, aby sme neplatili penále. Do termínu 

stretnutia na hrade zabezpečiť podklady pre úver z obidvoch bánk, aby poslanci mohli 

posúdiť jednotlivé podmienky poskytnutia úveru. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o stave prác na realizácii projektov financovaných 

z EF a štátneho rozpočtu na vedomie. Odporučilo zvolať investičný kontrolný deň na hrade 

v termíne do 21 dní a predloţiť harmonogram dokončenia hradu. 

 

K bodu 6.: 

Zámenná zmluva so ZSE a.s. – predloţila Ing. M. Jurčacková, písomne v prílohe zápisnice. 

V dôvodovej správe vysvetlené, priloţený geometrický plán. Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo uzavretie Zámennej zmluvy riešiacej zámenu majetkových vzťahov k pozemku 

parc.č. 691/4, 691/3 a 692/3 medzi ZSE Distribúcia , a.s., Čulenova  6, Bratislava a Obcou 

Beckov. 

 

K bodu 7.: 

Záverečný účet obce za rok 2010 – predloţila hl. kontrolórka obce p. Mgr. I. Hudecová, 

písomne, priloţené k zápisnici. Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli od 8.6.2011. 

Dôvodová správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci materiál obdrţali spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. E.Benko – beţné výdavky – prekročenie. Hl. kontrolórka vysvetlila, ţe na tvorbu 

rezervného fondu nezvýšili peniaze. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce za 

rok 2010 a celoročné hospodárenie bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo schválilo pouţitie 

prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 0 euro. 

 

K bodu 8.: 

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce  za r.2010 – Mgr. I. Hudecová predloţila 

písomne svoje stanovisko k záverečnému účtu, priloţené k zápisnici, vysvetlila účtovný 

prebytok vo výške 6974,00 euro a odporučila obecnému zastupiteľstvo schváliť záverečný 

účet bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  stanovisko hl. kontrolórky 

k záverečnému účtu obce za rok 2010 bez pripomienok.  

 

K bodu 9.: 

Správa hl. kontrolóra  o výsledku následnej finančnej kontroly na ZŠ s MŠ J .M. Hurbana 

v Beckove  - predloţila Mgr. I. Hudecová písomne, poslanci materiál obdrţali spolu 

s pozvánkou. Zároveň predloţila poslancom stanovisko riaditeľky ZŠ s MŠ  o plnení 

následných opatrení, ktoré boli uloţené v zápisnici o prerokovaní správy o výsledku kontroly, 

písomne priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu hl. kontrolóra  



 4 

o výsledku následnej finančnej kontroly na ZŠ s MŠ J .M. Hurbana v Beckove bez 

pripomienok. 

 

K bodu 10.: 

Zrušenie ţivností obecnej prevádzky – návrh predloţil starosta obce, písomne, priloţené 

k zápisnici. V dôvodovej správe vysvetlené dôvody zrušenia ţivností. 

Ing. M. Jambor – ak sa tieto ţivnosti zrušia, zostane len fekál. Starosta obce – áno, to je 

pravda. Ing. M. Jambor navrhol, aby sa financovanie prevádzky oddelilo od obce, vedúci 

prevádzky by mal dať návrhy, čo by prevádzka mohla robiť, aby bola rentabilná. 

Starosta obce – prevádzku  obce máme preto, aby sa mal kto starať o budovy a majetok , 

ktorý obec vlastní. Ak by sme na údrţbu volali iné firmy, určite by to vyšlo obec drahšie. 

Pretoţe ţivnosti, ktoré máme na ţivnostenskom liste nevykonávame, môţeme od 

ţivnostenského oddelenia Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom dostať pokuty.   Ing. 

J.Martiš – pokutu môţeme dostať aj za to, ţe pracovníci budú vykonávať činnosť, ktorú na 

ţivnostenskom liste nebudeme mať, napr. hoblovenie dosky, stane sa úraz a bude pokuta. Ing. 

M. Jambor – nemusí tam byť vedúci a ušetria sa peniaze. Problém s riadením pracovníkov.  

E.Benko – prevádzku máme na to, aby mal kto spravovať budovy, na údrţbu zelene. Málo 

pracovníkov  a strojov na to, aby chodili kosiť do ďalších obcí. Vedúci prevádzky by mal 

predloţiť návrh, ako  sa  bude vyuţívať štiepkovač. Prizvať p. vedúceho na augustové 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal o zrušení navrhovaných ţivností 

hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu 

ţivnostenského listu č. Ţo 1582/1993 a schválilo zrušenie koncesnej listiny č. Ţo 1583/1993. 

 

K bodu 12.: - rôzne – 

Prevod pozemku – parc.č. 5127/1 z vlastníctva SR Slovenského pozemkového fondu do 

vlastníctva obce – starosta obce objasnil, ţe sa na neho obrátil Ing. J. Macejka o riešenie 

problému, ktorý mu vznikol pri kolaudácii stavby rodinného domu. Podrobnejšie v dôvodovej 

správe, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Obec Beckov musí poţiadať Slovenský pozemkový fond 

o prevod pozemku , na ktorom obec vybudovala miestnu komunikáciu. Starosta obce dal 

o prevode vlastníctva hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí s prevodom pozemku parc. č. 5127/1 z vlastníctva SR SPF do vlastníctva obce 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §2d, v znení neskorších predpisov. Obecné 

zastupiteľstvo potvrdilo, ţe miestna komunikácia na pozemku KN-C  – parc.č. 5127/– 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 3181 m2, zapísané na LV 1826 vo vlastníctve SR SPF 

bola vybudovaná pred rokom 1955 . 

 

Zmena dodávateľa plynu pre obec Beckov – starosta obce informoval, ţe obec dostala ponuku 

od RWE Gas Slovensko na dodávku plynu pre budovu OcÚ, prevádzky a zdravotného 

strediska za niţšiu cenu o 10 % na dobu viazanosti  24 mesiacov ako u doterajšieho 

dodávateľa SPP a po tejto dobe garantujú o 3 % niţšie ceny ako u SPP. Ing. J. Martiš nemá 

záruky, ţe nezmenia ceny. Starosta obce dal o zmene dodávateľa plynu hlasovať. Prítomných 

6 poslancov, 5 hlasovalo za, 1 sa zdrţal hlasovania.  Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu 

dodávateľa plynu pre obecné budovy – obecný úrad, prevádzkáreň a zdravotné stredisko. 

 

Ţiadosť spoločnosti SYNOT Tip, spol. s.r.o. o vydanie stanoviska obce na prevádzkovanie 

videohier v prevádzke Beko – Beckov na udelenie licencie na prevádzkovanie videohier – 

starosta obce informoval, ţe vo februári obecné zastupiteľstvo schválilo prevádzkovanie 

stávkového terminálu v Bare Kolkáreň, preto odporučil schváliť aj pre prevádzku Beko. 

Z týchto činností plynú do pokladne obce financie. Nesúhlas obce nie je dostatočným 

podnetom pre ministerstvo financií na nevydanie licencie. Dal o súhlasnom stanovisku  obce 
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hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo ţiadosť 

spoločnosti SYNOT Tip, spol. s.r.o., so sídlom Poprad – Matejovce, na prevádzkovanie 

videohier v prevádzke Beko - Milan Noţina. 

 

Návrh na zvýšenie hodnoty stravnej poukáţky pre zamestnancov obce a starostu obce -  

v dôvodovej správe, priloţenej k zápisnici, je vysvetlená poţiadavka na zvýšenie stravného 

lístka a to z dôvodu vyššej ceny obedov. Návrh je poskytovať zamestnancom a starostovi 

obce, aj keď nie je s obcou v pracovno – právno pomere, od 1.9. 2011 poukáţky v hodnote 

3,00 euro. Príspevok zamestnávateľa by bol vo výške 1,65 eura. Starosta obce dal o návrhu 

hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

zvýšenie hodnoty stravnej poukáţky pre zamestnancov obce a poskytovanie stravných 

poukáţok pre starostu obce v hodnote 3,00 eurá s účinnosťou od 1.9.2011. 

 

Ţiadosť primátora Mesta Nové Mesto nad Váhom o finančný príspevok na Slávnosti bratstva 

Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine – starosta obce informoval o podanej ţiadosti, 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neodporučil príspevok schváliť. Rovnaký názor 

mali i poslanci. Obecné zastupiteľstvo neschválilo ţiadosť o príspevok na Slávnosti bratstva 

Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. 

 

Ţiadosť Kongregácie šk. sestier De Notre Dame, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom o kúpu 

či darovanie časti pozemku parc.č. 689 v k.ú. obce Beckov – starosta obce informoval, ţe sa 

jedná o pozemok pred budovou charitného domu a odporučil, aby obecné zastupiteľstvo 

uloţilo finančnej komisii pripraviť návrh na riešenie uvedenej ţiadosti po spracovaní nového 

geometrického plánu, s čím poslanci súhlasili. 

 

Double Agency s.r.o., Beckov č. 405 oznámili obci konanie podujatia Beckovské slávnosti 

a zároveň poţiadali o povolenie hudobnej produkcie na otvorených pódiách v piatok 

15.7.2011 do 2,00 hod., v sobotu 16.7.2011 do 3,00 hod. a v nedeľu 17.7. 2011 do 00,00 hod., 

s čím obecné zastupiteľstvo súhlasilo. 

 

Starosta obce ďalej informoval o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

oblasť podpory – rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, kde nám Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytlo príspevok vo výške  95 703,00 eur. Je 

potrebné schváliť vypísanie verejnej súťaţe na výber dodávateľa. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo vypísanie verejnej súťaţe pre výber dodávateľa na realizáciu projektu Rozvoj 

infraštruktúry cestovného ruchu. 

 

Starosta obce informoval, ţe hasiči sa nezúčastnili dva krát po sebe hasičskej súťaţe. Keď 

nebude organizácia fungovať, nebudú hasiči dostávať financie. 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o percentuálnom plnení podielových daní za 1. 

polrok 2011. V prílohe, písomne, priloţené k zápisnici. Doteraz sa nezadrţiavali financie na 

škôlku, poslanci majú navrhnúť, či sa majú financie zadrţať alebo vyplatiť v plnej výške 

z iných poloţiek. Ing. J.Martiš, - riaditeľka by mala povedať, čo je potrebné zaplatiť, mala by 

predloţiť plán. Mgr. I. Hudecová – určite majú nejakú rezervu. E.Benko navrhol presunúť 

celú sumu za jún vo výške 7.830,00 eur a do konca roka viazať 10 %. Uvidíme, v akej výške 

bude štát dane posielať ďalej. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

 

Informácia o poskytnutí dotácie na individuálne potreby obce vo výške 10 000,00 eur – 

starosta obce informoval, ţe Ministerstvo financií SR poskytlo túto dotáciu obci na 
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rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove OcÚ. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypísanie 

súťaţe pre výber dodávateľa na rekonštrukciu sociálnych zariadení formou prieskumu trhu. 

 

Starosta obce informoval poslancov o poţiadavke p. Pavla Dvořáka nakrútiť na hrade Beckov 

pár záberov do filmu o Stiborovi zo Stiboríc. Je potrebné dohodnúť sa s dodávateľom stavby, 

či s tým bude súhlasiť. 

 

K bodu 11.: 

Určenie platu starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z. a jeho novelizácii č. 154/2011 Z.z. 

– predloţil zástupca starostu p. J.Zbudila, poslanci obdrţali písomný návrh spolu s pozvánkou 

a dôvodovou správou.  Ing. J. Martiš by plat zaokrúhlil na 2000,00 eur. Nie je to moţné, 

muselo by sa  upravovať percento. Plat starostu sa zníţi o koeficient – 10%, podľa novelizácie 

zákona.  Plat starostu sa bude schvaľovať kaţdý rok. Všetci 6 poslanci boli za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo plat starostu v sume 1979,90 eur. 

 

K bodu 13.: 

V Diskusii pripomenul p. Ing. J. Martiš, ţe je potrebné riešiť nečinnosť KOŢP. 

Ing. M. Jambor – keď chce obec šetriť, mal by starosta zníţiť stav zamestnancov na OcÚ 

o jednu pracovníčku. Starosta obce vysvetlil, ţe vzhľadom na mnoţstvo prenesených 

kompetencií na obec, práce okolo hradu, súťaţí a iných povinností to nie je reálne. 

 

K bodu 14.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.6.2011: 

 

Uz.č. 70/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

konaných 29.4. 2011 a 13.5.2011 bez pripomienok. 

 

Uz.č.71/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo „VZN obce Beckov, ktorým sa ukladá 

povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej a fyzickej 

osoby – podnikateľa, ktorej objekt môţe byť postihnutý povodňou“  bez pripomienok. 

 

Uz.č.72/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo „VZN obce Beckov o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky sluţieb“ s pripomienkou upraviť v § 3 Prevádzková 

doba, ods. 4  - v termíne od 1.6. do 30.9. (turistická sezóna) namiesto pôvodného od 1.7. do 

30.8., ďalej v ďalšom odseku -  pondelok – štvrtok nie piatok. 

 

Uz.č.73/2011 – a)  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na 

realizácii projektov financovaných z európskych fondov a štátneho rozpočtu. 

b) Obecné zastupiteľstvo odporúča zvolať investičný kontrolný deň na hrade v termíne do 21 

dní  spolu so stavebným dozorom a zástupcom dodávateľa. 

c) Obecné zastupiteľstvo ţiada predloţiť harmonogram prác na dokončenie hradu. 

      Z. Ing. M.Jurčacková 

 

Uz.č.74/2011 –Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie Zámennej zmluvy riešiacej zámenu 

majetkových vzťahov k pozemku parc.č. 691/4, 691/3 a 692/3 medzi ZSE a.s. a Obcou 

Beckov. 

      Z: Ing. M.Jurčacková 

 

Uz.č.75/2011  – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Beckov za rok 2010 

a celoročné hospodárenie bez pripomienok. 
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b) Obecné zastupiteľstvo schválilo pouţitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 0 euro. 

 

Uz.č.76/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2010 bez pripomienok. 

 

Uz.č.77/2011 –Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu hl. kontrolóra obce Beckov 

o výsledku následnej finančnej kontroly za obdobie roka 2010 na ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v 

Beckove bez pripomienok. 

 

Uz.č.78/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na zmenu ţivnostenského 

listu č. Ţo 1582/1993 zo dňa 15.12.1993 a návrh na zrušenie koncesnej listiny č. Ţo 

1583/1993. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu ţivnostenského listu č. Ţo 1582/1993 a schválilo 

zrušenie koncesnej listiny č. Ţo 1583/1993. 

      Z: M.Hurtík, M.Hurtíková 

 

Uz.č.79/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na určenie platu starostu 

obce v súlade s novelizáciou zákona č. 253/1994 Z.z. . 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce v sume  1979,90 eur . 

      Z.: M.Hurtíková 

 

Uz.č.80/2011/a – Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom pozemku parc. č. 5127/1 

z vlastníctva SR SPF do vlastníctva obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

§2d, v znení neskorších predpisov.  

b) Obecné zastupiteľstvo potvrdilo, ţe miestna komunikácia na pozemku KN-C  – parc.č. 

5127/– zastavané plochy a nádvoria o výmere 3181 m2, zapísané na LV 1826 vo vlastníctve 

SR SPF bola vybudovaná pred rokom 1955 . 

      Z. M.Hurtíková 

 

Uz.č.81/2011 –  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o ponuke dodávky 

zemného plynu  spoločnosti RWE Gas Slovensko za ceny niţšie o 10% oproti SPP po dobu 

viazanosti zmluvy  - na 24 mesiacov. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu dodávateľa plynu pre obecné budovy – obecný 

úrad, zdravotné stredisko, prevádzkáreň  s termínom od 1.10.2011. 

      Z. Ing. M.Kopúnová 

 

Uz.č. 82/2011 –  Obecné zastupiteľstvo schválilo ţiadosť spoločnosti SYNOT Tip, spol. 

s.r.o., so sídlom Poprad – Matejovce, na  prevádzkovanie videohier v prevádzke Beko  - 

Milan Noţina. 

      Z: A.Benková 

 

Uz.č. 83/2011 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie hodnoty stravnej poukáţky pre 

zamestnancov obce a poskytovanie stravných poukáţok pre starostu obce v hodnote 3,00 eurá 

s účinnosťou od 1.9.2011. 

      Z: J.Jeţovicová, Ing. M.Kopúnová 

 

Uz.č.84/2011 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo finančný príspevok na „Slávnosti bratstva 

Čechov a Slovákov na Javorine“ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

      Z: A.Benková 
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Uz.č.85/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ţiadosť Kongregácie šk.sestier De 

Notre Dame, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom  o kúpu alebo darovanie časti pozemku 

parc.č. 689 v k.ú. obce Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo uloţilo finančnej komisii pripraviť návrh na riešenie uvedenej 

ţiadosti po spracovaní nového geometrického plánu. 

      Z: Ing. M.Kopúnová 

 

Uz.č.86/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  vo výške 95 703,00 eur na opatrenie 3.2 Podpora 

a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, oblasť podpory 3.2b – neinvestičné aktivity 

v cestovnom ruchu. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo vypísanie verejnej súťaţe pre výber dodávateľa na 

realizáciu uvedeného projektu. 

      Z: Ing. M.Jurčacková, M.Hurtíková 

 

Uz.č.87/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o percentuálnom plnení podielových daní  za 1.polrok 2011.  

      Z: Ing. M.Kopúnová 

 

Uz.č.88/2011 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce ohľadne 

získania dotácie na individuálne potreby na rok 2011 za účelom rekonštrukcie sociálnych 

zariadení v budove OcÚ. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo vypísanie súťaţe pre výber dodávateľa  na rekonštrukciu 

sociálnych zariadení v budove OcÚ formou prieskumu trhu. 

      Z: Ing. M.Jurčacková, M.Hurtíková 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení. Po vyčerpaní všetkých bodov programu bolo 

zasadnutie ukončené. 

 

V Beckove, 28.6.2011 

Zápis spracovala A.Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

      Mgr. Romana Muráriková 

 

 

 

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

            Ernest Benko 

 

 

            

         Karol Pavlovič 

          starosta obce 
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