
8. z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.9.2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listina 

Neprítomní:  A.Kabelíková 
 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beckov 

4. Schválenie finančných zdrojov na spolufinancovanie projektu Modernizácia sústavy 

verejného osvetlenia v obci Beckov 

5. Schválenie úveru na prefinancovanie projektu Modernizácia verejného osvetlenia 

v obci Beckov 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – zasadnutie mimoriadneho obecného 

zastupiteľstva otvoril starosta obce, objasnil poslancom dôvod zvolania mimoriadneho 

zasadnutia a to podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Modernizáciu sústavy 

verejného osvetlenia v obci Beckov. Prítomných 8 poslancov, starosta obce konštatoval, že 

zasadnutie je uznášania schopné.  

 

K bodu 2.: 

Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu – starosta 

obce navrhol do  návrhovej komisie: pp. Ľ.Hajdúška a D. Hladkého, za overovateľov 

zápisnice navrhol Ing. J. Martiša a Ing. J. Macejku. Za zapisovateľku zápisnice určil p. 

A.Benkovú. O komisii a overovateľoch dal hlasovať. 8 za. Dal hlasovať o návrhu programu 

zasadnutia podľa pozvánky, všetci 8 poslanci boli za. Program zasadnutia, návrhová komisia 

a overovatelia boli schválené. 

 

K bodu 3.: 

Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beckov – starosta obce 

informoval o PHSR obce Beckov, ktorý je platný do konca roku 2015. S ohľadom na plnenie 

PHSR ( plánovaný rozvoj je aktuálny aj pre rok 2016) navrhol predĺženie jeho platnosti do 

konca roku 2016. V súčasnosti platný  PHSR bol schválený na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 28.9.2009 uznesením č. 456/2009 na obdobie rokov 2009 – 2015.  Ing. J. 

Martiš – rešpektujú predĺženie platnosti PHSR, ale v budúcom roku by sa mal schváliť nový 

plán, resp. aktualizovať nastavené dlhodobé ciele so zreteľom na meniace sa podmienky pri 

ich plnení. Starosta obce dal o predĺžení platnosti PHSR  hlasovať, prítomných 8 poslancov. 8 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti  Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beckov (PHSR), schváleného na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2009 uznesením č. 456/2009 na obdobie rokov 2009 – 2015 

a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie obce do roku 2016. 

 

K bodu 4.: 

Schválenie finančných zdrojov na spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Beckov – o vysvetlenie k tomuto bodu programu požiadal starosta Ing. M. 



Jurčackovú. Ing. Jurčacková vysvetlila potrebu finančných prostriedkov, celkovo bude obec 

na realizáciu modernizácie osvetlenia potrebovať 290 230, 30 eur, z toho spolufinancovanie 

by malo tvoriť 14 825,21 eur s DPH. Pretože projekt musí byť zrealizovaný do konca roku 

2015, obec potrebuje finančné prostriedky ihneď. Ing. J. Martiš – na každý stĺp je plánované 

svetlo, bude sa dať regulovať? Ing. Jurčacková – svetlotechnická štúdia obsahuje informáciu, 

že sa bude dať riadiť.  Ing. M. Jambor – budú sa vymieňať svetlá aj na námestí? Nie.  

Návrhová komisia predložila k tomuto bodu znenie uznesenia. Starosta obce dal o uznesení 

hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom 

„Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Beckov“, ktorý bude realizovaný v obci 

Beckov, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva 

SR, Prioritná os 2– Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného 

osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre 

mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Ďalej schválilo zabezpečenie 

realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 14 825,21 EUR s DPH. 

Výška celkových výdavkov na projekt: 290 230,30 EUR s DPH, výška celkových 

oprávnených výdavkov na projekt: 289 900,10 EUR s DPH. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

spôsob financovania projektu  - vlastné zdroje a bankový úver. 
 

K bodu 5.: 

Schválenie úveru na prefinancovanie projektu Modernizácia sústavy verejného osvetlenia 

v obci Beckov – starosta obce navrhol poslancom, aby bol prijatý úver v celkovej výške 

290 000,00 eur, pretože obec má rozbehnuté viaceré aktivity, ktoré musí do konca roka 

dokončiť a vyfinacovať, škola, cesta, výtlky, multifunkčné ihrisko. E.Benko – mali by vedieť 

podmienky čerpania úveru. Ing. M. Jurčacková – banky momentálne majú nastavené približne 

rovnaké podmienky. Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu získať 

ponuky úverových podmienok od viacerých bánk. Starosta obce dal hlasovať o výške úveru 

a návrhu E.Benka. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo finančné krytie realizácie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci 

Beckov prostredníctvo čerpania úveru v maximálnej výške 290 000,00 eur. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť návrh úverových podmienok. 

 

K bodu 6.: 

Ing. Jambor sa informoval, prečo sa do podmienok súťaže na multifunkčné ihrisko dala 

podmienka – certifikát ISO – Ing. J. Martiš vysvetlil, že štandardy na kvalitu výstavby boli, 

vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP, vysoko nastavené. 

Ing. J.Martiš ďalej informoval o prácach v základnej škole, v polovici decembra by mali byť 

práce ukončené.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

Starosta Ing. Ján Križan predstavil  poslancom projekt  pozemkových úprav v katastrálnom 

území obce Beckov podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a dal 

hlasovať o súhlase so zapojením sa do tohto projektu. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 

sa zdržalo hlasovania. 

 Starosta Ing. Ján Križan sa na podnet poslancov vrátil k bodu 4 a to k schváleniu predloženia 

žiadosti o NFP na projekt „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Beckov“ a jeho 

spolufinancovania a požiadal poslancov ešte o schválenie všeobecnejšieho znenia 



predmetného uznesenia z nasledovných dôvodov: Nie je ukončené verejné obstarávanie 

zákazky a nedajú sa vyčísliť možné neoprávnené náklady na projekt. Uvedené náklady sú 

stanovené na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou svetelno technickej štúdie a budú použité 

v žiadosti o NFP. Starosta zároveň odporučil, aby uznesenie č. 98/2015 bolo ponechané tak 

ako bolo schválené z toho dôvodu, že z neho vychádzajú aj nasledovné uznesenia. Starosta 

dal za tento návrh hlasovať: prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

 

K bodu 7.: Ing. Jaroslav Martiš prečítal návrhy uznesení č. 97/2015 až 101/2015 v uvedenom 

znení a poslanci uznesenia vcelku jednohlasne schválili.( Prítomných 8 poslancov)                                                                                

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

  
 

Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo dňa 

25.9.2015  

 

Uz. č. 97/2015 - Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti  Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beckov (PHSR) , schváleného na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2009 uznesením č. 456/2009 na obdobie rokov 2009 – 2015 

a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie obce do konca roku 2016. 

 

Uz.č. 98/2015  – Obecné zastupiteľstvo schválilo 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia sústavy 

verejného osvetlenia v obci Beckov“, ktorý je realizovaný v obci Beckov, v rámci výzvy 

s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR , Prioritná os 2– 

Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách 

a obciach, Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a 

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 14 825,21 EUR s DPH. Výška celkových výdavkov na projekt: 290 230,30 EUR 

s DPH, výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 289 900,10 EUR s DPH.  

4. Spôsob financovania projektu  - vlastné zdroje, bankový úver. 

 

Uz. č. 99/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné krytie realizácie projektu 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beckov prostredníctvo čerpania úveru 

v maximálnej výške 290 000,00 eur.  

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu získať ponuky úverových podmienok od 

viacerých bánk. 

 

Uz. č. 100/2015 - Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním projektu pozemkových úprav v 

katastrálnom území obce Beckov podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 



 

 

Uz.č. 101/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Beckov“, ktorý je realizovaný  obcou 

Beckov. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

 

V Beckove, 29.9.2015 

Zápis spracovala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Jaroslav Martiš 

 

        Ing. Ján Križan, starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka 


