
2.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 23.1.2015 

 

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. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015  

5. Návrh členov do Správnej rady záujmového združenia právnických osôb - Hrad 

Beckov 

6. Schválenie projektov z programu MK SR „Obnovme si svoj dom“: 

- Obnova a rekonštrukcia kaplnky na NKP Hrade Beckov 

- Obnova hradu Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných 

7. Schválenie kúpy a výšky sumy na zakúpenie fekálneho vozidla 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie, záver 

 

  

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, na 

začiatku zasadnutia prítomných 8 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p.Ľuboša Hajdúška a p. Ing. Jána Macejku. Za 

overovateľov zápisnice p.Ernesta Benka a Annu Kabelíkovú. Za zapisovateľku určil p. 

A.Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

Starosta obce dal ďalej hlasovať o návrhu programu zasadnutia v zmysle pozvánky. Poslanci 

nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. Všetci 8 poslanci boli za, program zasadnutia bol 

schválený. Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle § 13b zákona o obecnom zriadení 

poveril p. Ing. Jaroslava Martiša funkciou zástupcu starostu. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení – kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí, ktoré sa konali 5.12.2014 

a 2.1.2015 previedol p. Ing. Jaroslav Martiš, zástupca starostu obce. K uzneseniam neboli 

vznesené žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 

zasadnutí konaných dňa 5.12.2014 a 2.1.2015 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015 – starosta obce predložil 

návrh termínov zasadnutí zastupiteľstva, písomne, priložené k zápisnici, poslanci obdržali 

materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie. Starosta obce navrhol doplniť ešte jeden termín 

a to 27.2.2015 z dôvodu schválenia členov komisií pri obecnom zastupiteľstve. Nikto 

z prítomných nemal ďalšie pozmeňujúce návrhy. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 

poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny 

Obecného zastupiteľstva obce Beckov na rok 2015 s doplnením termínu 27.2.2015. 

 

 



K bodu 5.: 

Návrh členov do Správnej rady záujmového združenia právnických osôb - Hrad Beckov – 

starosta obce predložil návrh, aby za obec Beckov boli do správnej rady delegovaní starosta 

obce Ing. Ján Križan, p. Ernest Benko, p. Jaroslav Zbudila a Ing. Marika Jurčacková. Pán 

Ernest Benko upozornil, že členovia správnej rady boli zvolení na 5 rokov, preto je potrebné 

odvolať len p. Karola Pavloviča, predchádzajúceho starostu obce a p. Ing. Viliama Masla 

a potom voliť doplňujúcich členov. Poslanec p. Miroslav Košút navrhol odvolať aj p. 

Jaroslava Zbudilu. Podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva sa hlasuje najskôr 

o pozmeňujúcom návrhu, preto starosta obce dal hlasovať o tomto návrhu. Prítomných 9 

poslancov, 1 za, 7 proti a 1 sa zdržal hlasovania. Návrh p. Košúta obecné zastupiteľstvo 

neschválilo. 

Starosta dal hlasovať o odvolaní p. Karola Pavloviča a Ing. Viliama Masla zo správnej rady 

združenia PO Hrad Beckov. Prítomných 9 poslancov, za 9 poslancov, proti 0, zdržal sa 

hlasovania 0. Obecné zastupiteľstvo schválilo odvolanie p. p. Karola Pavloviča a Ing. Viliama 

Masla zo správnej rady združenia PO Hrad Beckov. Následne starosta obce dal hlasovať za 

návrh nových členov do správnej rady združenia a to Ing. Mariku Jurčackovú a starostu obce 

Ing. Jána Križana. Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo za členov správnej rady združenia právnických osôb Hrad Beckov p. 

Ing. Jána Križana, starostu obce a Ing. Mariku Jurčackovú. Poslanec p. Ernest Benko 

upozornil na to, že by bolo vhodné  oznámiť p. Maslovi o jeho odvolaní a poďakovať sa mu 

za doterajšie pôsobenie v správnej rade. 

 

K bodu 6.: 

Schválenie projektov z programu MK SR „Obnovme si svoj dom“ – starosta obce informoval, 

že sa jedná o projekty, ktoré boli už zaslané na Ministerstvo kultúry SR, pretože bolo potrebné 

dodržať termíny podania žiadostí. Poslanci sa  k týmto žiadostiam vyjadrili na spoločnom 

stretnutí 12.1.2015, kde vyjadrili predbežný súhlas. Obec preto podala na ministerstvo žiadosť 

o poskytnutie dotácie pre rok 2015 na dva projekty z dotačného programu Obnovme si svoj 

dom a to na projekt „Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii 

nezamestnaných“ s celkovým rozpočtom 30 000,00 eur, kde spoluúčasť obce predstavuje 

čiastku 1500,00 eur a na projekt „Obnova a reštaurovanie troch gotických okien v kaplnke na 

hrade Beckov“ s celkovým rozpočtom 20 250,00 eur, kde spoluúčasť obce predstavuje čiastku 

1013,00 eur. Poslanci boli oboznámení so spôsobom financovania projektu a to najmä s tým, 

že pri akejkoľvek poskytnutej výške dotácie ostáva výška spoluúčasti menená – 5% 

z celkového rozpočtu projektu. Pre oficiálne zaznamenanie súhlasu poslancov s podaním 

týchto  týchto žiadostí dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia. Prítomných 9 poslancov, 9 

za, 0 proti 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s podaním žiadostí 

o dotáciu pre rok 2015 z rozpočtu Ministerstva kultúry SR a s  predloženým rozpočtom na 

projekt „Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných“. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadostí o dotáciu pre rok 2015 z rozpočtu 

Ministerstva kultúry SR a s  predloženým rozpočtom na projekt „Obnova a reštaurovanie troch 

gotických okien v kaplnke na hrade Beckov“ 

Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie, že v prípade poskytnutej dotácie bude spoluúčasť obce vo 

výške 5% z celkového rozpočtu projektu uvedeného v žiadosti. 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 7.: 

Schválenie kúpy a výšky sumy na zakúpenie fekálneho vozidla – starosta obce informoval 

o situácii s fekálnym vozidlom, v dezolátnom stave, 25 ročný automobil, stále sa dáva 

opravovať a obec podľa zmluvy s NDS musí ČOV prevádzkovať – zásobovať splaškami. Je 

preto potrebné rozhodnúť, či sa zakúpi nové vozidlo alebo repasované. Vyhláška stanovuje, 

že na obyvateľa by sa malo vyviesť 35 mᵌ ročne, občania nevyvážajú v dostatočnom 

množstve. TVS zvýšilo cenu za vývoz – 9 mᵌ za 50, 00 eur. Je preto možné, že ich klienti sa 

obrátia na obec. E. Benko – kúpilo sa repasované vozidlo s novou nadstavbou a slúžilo15 

rokov. Prečo Tatra? Mali by sme sa orientovať na menšie, ľahšie vozidlá. TVS majú 

rozdelenú cenu – vývoz a uloženie. Otázka je, či 38 eur, ktoré u nás platia je adekvátna cena. 

Musíme vedieť, koľko je za vyvezenie a koľko za uloženie. M. Košút – či nie je riešenie 

prenajať inú firmu, ktorá by nám vyvážala. E. Benko – prevádzkujeme ČOV, robia sa 

pravidelne odbery vzoriek do chemických laboratórií, keď sa zničia baktérie, začíname 

odznova. 

Ing. J. Martiš – jedná sa o podnikateľskú činnosť, nedajú sa z účtovníctva vytiahnuť 

konkrétne čísla. Musíme zarobiť aj na ČOV, okrem iného nemáme oprávnenú osobu na 

prevádzkovanie ČOV – prirátajme náklady, uloženie kalov – ďalšie náklady. Opravy sa 

neuvádzali, opravy sme realizovali  v spolupráci s PD Beckov. Musíme zatrhnúť nelegálne 

vývozy, je skôr za nové vozidlo, mal by sa založiť nový subjekt napríklad s.r.o. s účasťou 

obce.  

Ľ. Hajdúšek – malo by sa jednať o oddelené financovanie, komplet odpadové hospodárstvo, 

presná evidencia – GPS na kilometre a na vývevu meradlo – koľko sa splaškov vytiahlo.  

Starosta obce – súhlasí s tým, aby sa urobil poriadok v účtovníctve – kontrola vývozu 

a ukladania. Z dôvodu zmluvných vzťahov s NDS je nutné zohnať odborne spôsobilú osobu – 

vývoz kalov  v súlade so zákonom. 

Ing. M. Ilavský – TVS časovo vyviezli rýchlejšie, uložili v Trenčíne, možno by sa obec 

musela dohodnúť na vývoznej službe, pokiaľ by sa kúpilo nové vozidlo. Je za nové vozidlo, 

efektívne vyvážanie, rýchle, vozidlo by sa uživilo. 

M. Košút – aby sa cena vozidla nepremietla do ceny vývozu. 

Starosta obce – nedajú sa presne vyselektovať náklady. Ing. J. Martiš – fekálny voz nie je 

samostatne účtovaný, ťažko sa vypočítajú náklady. 

E. Benko – keďže sa nedajú vypočítať náklady z minulosti, počítajme ekonomiku na nový 

fekál, suma, ktorá zostáva na účte je z viacerých rokov. Nejdeme podnikať, potrebujeme 

vyvážať občanom, poskytnúť službu. 

Ing. J. Macejka – chceme kúpiť vozidlo za 120 tis eur, počíta sa so splácaním niekoľko 

rokov? 

Návrhová komisia navrhla znenie uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer kúpy 

fekálneho vozidla. Ukladá obecnému úradu uskutočniť prieskum trhu so zameraním na kúpu 

nového vozidla, repasovaného vozidla nie staršieho ako 8 rokov a traktora s nadstavbou. 

Spracovať nákladovosť prevádzky všetkých vozidiel. Spracovať nákladovosť uloženia odpadu 

na ČOV. Starosta obce dal o predloženom návrhu uznesenia hlasovať. prítomných 9 

poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh 

uznesenia v hore uvedenom znení. 
 

K bodu 8.: - rôzne –  

Starosta obce informoval poslancov, že sa zúčastnil stretnutia Miestnej akčnej skupiny 

Beckov – Čachtice – Tematín. Obec deklarovala súhlas na spoluprácu už v minulosti. 



Poskytuje možnosť získania financií, partnerstvá obcí. V MAS je v súčasnosti združených 25 

obcí, valné združenie schválilo výbor a smerovanie. 

Ďalej starosta obce informoval, že sa zúčastnil na stretnutí starostov Mikroregiónu  Javorina – 

Zelená voda – Bezovec – spolupráca obcí, stolnotenisový turnaj vo februári. Starosta obce sa 

skontaktoval p. J.Zbudilom, ktorý zabezpečí účasť družstva za obec Beckov. 

Starosta obce informoval o možnosti zapojiť sa do činnosti v organizácii cestovného ruchu, 

možnosť zapojiť aj podnikateľov obce, konkrétne ciele organizácie sa starosta dozvie na 

stretnutí obcí a miest v utorok 27.1.2015. 

Pripomenul, že bude potrebné zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na kontrolu prevádzky 

ČOV. Ing. M.Jurčacková – tieto osoby majú certifikáty viazané na počet obyvateľov obce, nie 

je ich veľa, úrad, ktorý zabezpečuje ich vzdelanie, momentálne neorganizuje žiadne nové 

kurzy. 

Starosta obce ďalej informoval, že obecná kronikárka p. Mgr. Danka Badžgoňová požiadala 

o súhlas so zápisom do kroniky obce za rok 2013. Poslanci navrhli, aby zápis bol rozposlaný 

e-mailom poslancom a bude sa prerokovávať na ďalšom zasadnutí. 

 

K bodu 9.: 

V diskusii Ing. Jaroslav Martiš pripomenul, že je potrebné do ďalšieho zastupiteľstva 

predložiť návrh zloženia komisií a plány práce komisií. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

predsedom komisií predložiť návrhy do 15.2.2015 na OcÚ. 

Ing. Ján Martiš navrhol, aby sa jedno zo zasadnutí obecného  zastupiteľstva uskutočnilo 

v jedálni ZŠ, aby poslanci mali predstavu, čo sa spravilo a čo ešte bude potrebné.  

Ing. Jaroslav Martiš pripomenul, že je potrebné pripraviť súťaž na prístupovú cestu k jedálni. 

Vyčísliť objem peňazí na práce ako budovanie chodníkov – do budúceho zastupiteľstva. 

E.Benko – je potrebné spraviť zmenu rozpočtu, predložiť návrhy na investičné akcie v roku 

2015. Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom predložiť návrhy na investičné akcie v roku 

2015 do 15.2.2015. 

Starosta obce informoval poslancov, že p.Mgr. Slavomír Ježko vypracoval materiál o stave 

elektrických zariadení v obci. Upozorňuje na niektoré akútne problémy, ktoré je potrebné 

riešiť. Ing. J. Martiš – určiť , ktoré je potrebné nutne opraviť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie správu Mgr. S.Ježka o havarijnom stave viacerých elektrozariadení v obci Beckov 

a uložilo obecnému úradu spracovať cenový odhad na opravy po jednotlivých objektoch. 

 

K bodu 10.: 

Uznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo dňa 

23.1.2015  

 

Uz. č.8/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

zo zasadnutí konaných dňa 5.12.2014 a 2.1.2015 bez pripomienok. 

 

uz. č.9/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Beckov na rok 2015 s doplnením termínu 27.2.2015. 

 

uz. č.10/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo odvolalo zo Správnej rady záujmového združenia 

právnických osôb – Hrad Beckov pp. Karola Pavloviča a Ing. Vilama Masla. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov Správnej rady záujmového združenia 

právnických osôb – Hrad Beckov Ing. Jána Križana, starostu obce, bytom Beckov č.507 a Ing. 

Mariku Jurčackovú, bytom Beckov č.500. 

 



uz. č.11/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podaním žiadosti o dotáciu pre rok 2015 

z rozpočtu Ministerstva kultúry SR a s predloženým rozpočtom na projekt „Obnova NKP hrad 

Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných“. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podaním žiadosti o dotáciu pre rok 2015 z rozpočtu 

Ministerstva kultúry SR a s predloženým rozpočtom na projekt „Obnova a reštaurovanie troch 

gotických okien v kaplnke na hrade Beckov“. 

c) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že v prípade poskytnutia dotácie bude znášať 

spoluúčasť obce vo výške 5%  z celkového rozpočtu projektu uvedeného v žiadostiach. 

 

uz. č.12/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer  kúpy fekálneho vozidla pre obec 

Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu uskutočniť prieskum trhu so zameraním na 

kúpu nového vozidla, repasovaného vozidla nie staršieho ako 8 rokov a traktora s nadstavbou. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo spracovať nákladovosť prevádzky všetkých vozidiel. 

d) Obecné zastupiteľstvo uložilo spracovať nákladovosť uloženia odpadu na ČOV. 

 

uz. č.13/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzelo na vedomie informáciu starostu obce o činnosti 

Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice – Tematín a jej aktivitách na rok 2015 

a informáciu starostu obce o činnosti Mikroregiónu.. 

 

uz. č.14/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o potrebe 

uzavretia dohody s odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie ČOV, ktorá vyplýva 

z dodatku nájomnej zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a Obcou Beckov. 

 

uz. č.15/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o možnosti 

registrácii Obce Beckov v organizácii cestovného ruchu. 

 

uz.č. 16/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom - predsedom komisií predložiť 

zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve a plány činnosti na rok 2015 do 15.2.2015. 

 

uz. č.17/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom predložiť návrhy na investičné 

akcie v roku 2015 do 15.2.2015. 

 

uz. č. 18/2015 -  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu Mgr. S.Ježka o havarijnom 

stave viacerých elektrozariadení v obci Beckov a uložilo obecnému úradu spracovať cenový 

odhad na opravy po jednotlivých objektoch. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného 23.1.2015. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 27.1.2015 

Zápis spracovala A.Benková 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ernest Benko 

         Ing.Ján Križan 

..................................................................    starosta obce 

Anna Kabelíková 

 


