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6.  z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 

31.7.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ľ.Hajdúšek, Ing. M.Jambor 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

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

4. Prerokovanie návrhov na Cenu starostu obce a Cenu obce Beckov 

5. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca 

6. Sľub poslanca 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných 

poslancov, na začiatku zasadnutia prítomných 6 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Informoval o tom, že po vzdaní sa mandátu poslanca, pozval na zasadnutie 

v poradí ďalšieho náhradníka na poslanca p. D.Hladkého, ktorý bude skladať sľub. Aby sa 

mohol po zložení sľubu p.Hladký zapojiť aktívne do rokovania zastupiteľstva, navrhol 

starosta obce zmenu poradia bodov programu, bod  5. a 6. zaradiť po bode 2. O tomto návrhu 

a zároveň programe ako celku dal hlasovať, 6 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

program mimoriadneho zasadnutia s navrhnutou zmenou. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p.Annu Kabelíkovú a p. Ing. Jána Macejku. Za 

overovateľov zápisnice p.Ernesta Benka a P.Žovinca. Za zapisovateľku určil p. A.Benkovú. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3. (5.): 

Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca – starosta obce informoval poslancov, že p.Miroslav 

Košút sa z dôvodu vzniku zamestnaneckého pomeru s Obcou Beckov v súlade s ustanovením 

§ 11 ods.2 písm. b) zákona o obecnom zriadení  k 1.7.2015 vzdal poslaneckého mandátu.  

Následne bola vyzvaná k nastúpeniu na uvoľnené miesto poslanca p. Mgr. R.Muráriková, 

ktorá sa dňa 22.7. 2015 písomne vzdala poslaneckého mandátu. Obec písomne vyzvala 

ďalšieho náhradníka p. Daniela Hladkého, ktorý prijal výzvu nastúpiť na uvoľnené miesto 

poslanca. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Miroslava 

Košúta, bytom Beckov č.258 k 1.7.2015 a zároveň vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu 

poslanca Mgr. Romany Murárikovej, bytom Beckov č.385, ktorá mala nastúpiť ako prvý 

náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva k 22.7.2015 

 

K bodu 4. (6.): 

Sľub poslanca – starosta obce  vyzval prítomného p. Daniela Hladkého, bytom Beckov č.88, 

aby zložil predpísaný Sľub poslanca. Starosta obce prečítal text sľubu, p. Hladký potvrdil 

sľub svojim podpisom. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že náhradník na poslanca 

obecného zastupiteľstva p. Daniel Hladký, bytom Beckov č.88, zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva  bez výhrad.  
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K bodu 5. (3.): 

Informácia o podaných a realizovaných projektoch a verejnom obstarávaní – informáciu 

podala Ing. Jurčacková, písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce ďalej informoval 

poslancov o kúpe traktora. Podľa uznesenia obecného zastupiteľstva vytvoril pracovnú 

skupinu resp. určil dve odborne skúsené osoby pre výber použitého traktora v zmysle 

smernice obce o verejnom obstarávaní. Formou prieskumu ponuky na trhu, vrátane osobnej 

obhliatky, vybrali traktor – rok výroby 2013, v záruke, najazdených 600 motohodín. Zároveň 

sa realizuje aj obstarávanie cisterny s objemom 8000 l.  

Starosta zároveň podal správu o stave verejného osvetlenia v obci a oboznámil poslancov 

o možnosti požiadať o nenávratný finančný príspevok z operačného programu – Konkurencia 

a hospodársky rast. Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR  

a žiadosť je potrebné predložiť do 30.9.2015. V prípade, že zastupiteľstvo schváli predloženie 

žiadosto o NFP , obec dá  vypracovať svetelno – energetickú štúdiu, ktorá je oprávneným 

nákladom z poskytnutých finančných prostriedkov a na základe tejto štúdie  sa rozhodne, 

koľko financií budeme žiadať. 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na podanie projektov v oblasti prevencie kriminality, 

kde je možné žiadať o financie na kamerový systém. Je potrebné vytipovať lokality, ktoré by 

bolo vhodné monitorovať kamerovým systémom. Vypracovanie štúdie použitia kamerového 

systému, je potrebné pre vypracovanie žiadosti o finančný príspevok na uvedený projekt.  

Podaný projekt na multifunkčné ihrisko – výsledky boli zverejnené, naša obec nefigurovala 

v zozname podporených obcí, ale stále je v širšom výbere. 

Ing. J.Martiš informoval, že vykonáva stavebný dozor na ceste k základnej škole. Práce 

prebiehajú, realizácie by mala byť ukončená 31.8.2015. 

E.Benko – nevie ako sa pokračuje v oprave výtlkov, ale navrhuje, aby sa vytipovali nutné 

hlboké, nebezpečné výtlky, ktoré je nutné spraviť skôr, ako si niekto poškodí auto a bude 

žiadať od obce náhradu škody. Ing. Jurčacková informovala, že sa zverejňovala ďalšia výzva 

na opravy. Starosta obce dal hlasovať o podaní výziev na verejné osvetlenie a kamerový 

systém. Prítomných 7 poslancov, 7 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer podať projekt 

na verejné osvetlenie a projekt na kamerový systém. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému 

úradu, aby zabezpečilo vypracovanie svetelno – energetickej štúdie a štúdie na použitie 

kamerového systému. Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii verejného poriadku a životného 

prostredia vytipovať lokality, v ktorých by bolo potrebné umiestniť kamery s termínom do 

15.8.2015. 

 

K bodu 6. (4.): 

Prerokovanie návrhov na Cenu starostu obce a Cenu obce Beckov – starosta obce informoval, 

že nijaké iné návrhy okrem návrhu Ing. J.Macejku nikto nepodal. Ing. J.Martiš upozornil na 

to, že Cena obce sa udeľuje ako najvyššie ocenenie a navrhnutým občanom ešte nebola 

udelená Cenu starostu, takže navrhol, aby bola udelená Cena starostu. Ing. Macejka s týmto 

návrhom súhlasil. A.Kabelíková – jej názor je, že by sa nemali oceňovať občania za svoju 

každodennú prácu s tým, že majú jubileum. Oceňovaní majú byť tí, ktorí robia niečo navyše. 

Ing. J.Macejka je presvedčený, že robia niečo pre obec.  E.Benko – Cena obce sa udeľuje za 

významnú reprezentáciu obce, za výnimočné  skutky, za obetavú prácu v nejakej možno 

záujmovej činnosti pre obec a jej občanov. Ing. J.Macejka – je dôležité, že ľudia vôbec pre 

obec niečo robia navyše. Starosta obce si návrh poslanca Ing. J.Macejka osvojil a udelí 

navrhnutým občanom Pavlovi Bánovskému, Beckov č.360 za obetavú prácu v oblasti športu, 

za prácu s mládežou a výchovu športových talentov, Daniele Dobrovodskej, Beckov č.440 za 

dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva, Eve Úradníčkovej, Beckov č.427 za dlhoročnú 

a obetavú prácu v oblasti školstva a športu a výchovu mladých športových talentov Cenu 
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starostu obce, ktorá im bude udelená dňa 16.7.2015 na Dňoch obce. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie udelenie Cien starostu obce podľa predloženého návrhu. 

 

K bodu 7.: - rôzne 

Hlavná kontrolórka obce predložila písomne Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

- poslanci správu preštudujú a jej prerokovanie bude zaradené na ďalšom riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

                                                                                                                                                    

Starosta obce vymenoval členov komisie na vyhodnotenie ponúk – Rekonštrukcia ZŠ na MŠ 

a to menovite: Ing. J.Martiš, E.Benko, Ing. J.Macejka, Ing. M.Ilavský, Ing. M.Jurčacková 

( bez práva vyhodnocovať)  a starosta obce.                                                                                             

                                                                                                                                                       

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné ohodnotiť služobné auto, ktoré sme 

dostali od Ministerstva vnútra SR – poslanci navrhli, aby obecný úrad dal vypracovať 

znalecký posudok a podľa neho sa následne zaradí do hnuteľného majetku. 

                                                                                                                                                       

Starosta obce informoval o tom, že jednal s riaditeľom Okresného  riaditeľstva HZZ v Novom 

Meste nad Váhom o probléme likvidácie orezaných konárov a odpadov zo záhrad – Okresné 

riaditeľstvo HZZ vydalo rozhodnutie o povolení spaľovať konáre a zeleň na určenom mieste 

a za prísne stanovených podmienok. E.Benko sa informoval, prečo sa nepoužíva štiepkovač, 

ktorý obec vlastní  - starosta obce informoval, že občania nepripravia orezané konáre tak, aby 

sa mohlo rýchlo poštiepkovať, pracovníci obce by strávili aj niekoľko dní prípravou 

a štiepkovaním konárov, ktoré nie je spoplatnené. Ing. J.Martiš - keby si štiepkovanie občania 

platili – motohodiny, tak by si konáre riadne pripravili. Ing. M.Ilavský – v Jaslovských 

Bohuniciach videl zberný dvor, kde mali sústredené konáre zo záhrad. 

                                                                                                                                                    

Starosta obce informoval o interpelácii p. Ing. M. Ilavského ohľadne termínu vyplácania 

odmien poslancom – starosta informoval, že sa riadi schválenými platnými Zásadami 

odmeňovania, pokiaľ je potrebné, môže zastupiteľstvo podať návrh na ich zmenu a túto 

následne schváliť. Ing. Ilavský vysvetlil, že sa jedná o to, že niekto môže prísť o prácu a keď 

je vedený na úrade práce, môže jeho príjem dosahovať len určitú výšku a keď sa vyplatia 

odmeny naraz v novembri, môže dôjsť k problému. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému 

úradu, aby posúdil návrh p. Ing. M.Ilavského a  navrhol obecnému zastupiteľstvu riešenie. 

                                                                                                                                               

K bodu 8.: 

Prítomný občan p. Hanáček vyslovil nespokojnosť s tým, ako vyzerá priestranstvo po 

zhorenej krčme. Starosta obce informoval p. Hanáčka a poslancov o tom, že jednal s jedným 

z majiteľov pozemku  Ing. Deanom Paškom a ten navrhol prenájom pozemku obci. 

Poslanci konštatovali, že je viac takých miest, ktoré nekrášlia obec a požiadali starostu obce, 

aby vyzval majiteľov Kúdie Dubnických, aby zabezpečili stavbu, aby nedošlo k úrazu.                                       

 

K bodu 9.: 

Návrh na uznesenie z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov: 
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uz.č.73/ 2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca 

Miroslava Košúta, bytom Beckov č.258 k 1.7.2015. 

 

uz.č. 74/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca - Mgr. 

Romany Murárikovej, bytom Beckov č.385, ktorá mala nastúpiť ako prvý náhradník za 

poslanca obecného zastupiteľstva k 22.7.2015 

 

uz.č.75/2015 - Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že náhradník na poslanca obecného 

zastupiteľstva p. Daniel Hladký, bytom Beckov č.88, zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva  bez výhrad.  

 

uz.č.76/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o podaných projektoch. 

 

uz. č.77/2015/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na podanie projektu na verejné 

osvetlenie. 

b/ Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie svetelno – 

energetickej štúdie, z ktorej vyplynie suma, o ktorú bude obec v projekte žiadať. 

 

uz. č. 78/2015/a – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na podanie projektu  na kamerový 

systém. 

b)  Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie štúdie na použitie 

kamerového systému v obci. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo KOVP a ŽP vytipovať lokality, kde by sa mohol kamerový 

systém použiť do 15.8.2015. 

 

uz.č.79/2015  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie udelenie Cien starostu obce 

nasledovne:  

- p.Pavlovi Bánovskému, Beckov č.360 - za obetavú prácu v oblasti športu, za prácu 

s mládežou a výchovu športových talentov,  

- p.Daniele Dobrovodskej, Beckov č.440 - za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva, 

-  p.Eve Úradníčkovej, Beckov č.427 - za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva 

a športu a výchovu mladých športových talentov Cenu starostu obce.  

Cena bude občanom udelená dňa 16.7.2015 na Dňoch obce. 

 

uz. č.80/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť súdno – znalecký 

posudok na motorové vozidlo, ktoré sme obdržali z Ministerstva vnútra SR a následne ho 

zaradiť  do hnuteľného majetku obce. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 3.8.2015 

Zápis spracovala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ernest Benko 

         Ing.Ján Križan 

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

Peter Žovinec 


