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9.  z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.10.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

Program: 

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Prejednanie založenia OOCR „Trenčín a okolie“ 

4. Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu SR na vybudovanie časti 

kanalizácie  

5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, 9 

prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho 

zasadnutia, a to prerokovanie vstupu do OOCR Trenčín a okolie a podanie žiadosti o dotáciu 

z Environmentálneho fondu. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. E. Benka a Ing. J. Macejku. Za overovateľov zápisnice 

navrhol Ing. J. Martiša a A. Kabelíkovú. Starosta dal o návrhu hlasovať, 9 poslancov za. 

Starosta obce navrhol doplniť do programu zasadnutia bod :  Predloženie žiadosti o poskytnutie 

podpory formou dotácie pre rok 2016   na Ministerstvo kultúry SR na projekt Obnova NKP hrad 

Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných z programu 1.4. Obnova a konzervácia 

torzálnej architektúry, keďže ďalšie zasadnutie zastupiteľstva bude až po termíne predkladania 

žiadostí a ďalší bod: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016   na 

Ministerstvo kultúry SR na projekt Reštaurovanie kaplnky na Hrade Beckov z programu 1.1. Obnova 

kultúrnych pamiatok. Starosta obce dal o programe s doplnenými bodmi hlasovať. Všetkých 9 

poslancov bolo za. Program zasadnutia  s doplnenými bodmi bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Prejednanie založenia OOCR „Trenčín a okolie“ – vzhľadom na predchádzajúce pracovné stretnutie 

ohľadne založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, na ktorom sa zúčastnili 

aj poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Ing. M. Ilavský sa 

informoval, kto pripravoval podkladové materiály, ako zakladatelia mu chýbajú silné podnikateľské 

subjekty. 

Starosta obce  informoval, že s podkladmi bol oboznámený na stretnutí v hotely Elizabet. Ing. J. 

Martiš – nepáči sa mu, ako sa pripravil vstup, ale je za to, aby obce vstúpila do tejto organizácie. Ing. 

J. Macejka – je pozitívne, že sa súkromné podnikateľské subjekty zapájajú do fungovania cestovného 

ruchu. E. Benko  - vstupujúce obce by mali posúdiť predkladané stanovy, hľadať spoločnú cestu. 

Starosta obce je za vstup do OOCR, vždy je možnosť vystúpiť. Dal o návrhu hlasovať, prítomných 9 

poslancov, 8 za, 0 sa zdržalo, 1 bol proti. 

Ing. J. Martiš navrhol do predstavenstva organizácie starostu obce a do dozornej rady E. Benka. E. 

Benko vyslovil nesúhlas vzhľadom k tomu, že by nedokázal časovo funkciu zvládať. Starosta obce 

navrhol p. Daniela Hladkého, ktorý so svojou nomináciou súhlasil. Starosta obce dal za predložené 

návrhy hlasovať, prítomných 9 poslancov, 8 za, 1 sa zdržal hlasovania, 0 proti. Starosta obce ďalej 

predložil návrh, vyplývajúci zo stanov organizácie, o výške členského príspevku obce  1200 eur ročne, 

dal o tomto návrhu  hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, vstup 

Obce Beckov ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ 

v zmysle § 14 zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
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zástupcu Obce Beckov v predstavenstve oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“  

Ing. Jána Križana, starostu obce a zástupcu Obce Beckov v dozornej rade oblastnej organizácie 

cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ Daniela Hladkého, poslanca obecného zastupiteľstva. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo členský príspevok Obce Beckov v oblastnej organizácii cestovného ruchu 

„Trenčín a okolie“ za kalendárny rok vo výške 1200,00 eur. 

 

K bodu 4.: 

Schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu SR na vybudovanie časti 

kanalizácie – Ing. J. Martiš informoval, že je potrebné podať žiadosť na ostatnú časť kanalizácie, bude 

potrebné dopracovať dokumentáciu, zaradiť do rozpočtu na rok 2016. Ing. Jurčacková vysvetlila, že 

podaná žiadosť sa týka časti kanalizácie, ktorá bude napojená od námestia cez hlavnú cestu okolo čísla 

súp. 266 smerom uličkou okolo Ježkových k pekárni, potom po ceste smerom k obecnej prevádzke 

a ďalej do Vadičova. Starosta dal o návrhu podať  žiadosť hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 

sa zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou 

dotácie pre rok 2016   na  Environmentálny fond, v zmysle špecifikácie činností podpory (Čistenie 

odpadových  vôd v ostatných  aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov), na realizáciu 

projektu  BECKOV- KANALIZÁCIA (2.časť.) Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytovania dotácie. 

  

Doplnený bod programu: 

Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016   na Ministerstvo kultúry SR 

na projekt Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných z programu 

1.4. Obnova a konzervácia torzálnej architektúry – keďže ďalšie zasadnutie zastupiteľstva bude až po 

termíne predkladania žiadostí, starosta obce dal hlasovať o predložení tejto žiadosti, prítomných 9 

poslancov, 9 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti. 

Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016   na Ministerstvo kultúry SR 

na projekt Reštaurovanie kaplnky na Hrade Beckov z programu 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok – 

rovnako dal starosta obce hlasovať  o predložení žiadosti, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 sa zdržalo 

hlasovania, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti. 

 

K bodu 5.: 

V diskusii Ing. J. Macejka navrhol vrátiť tzv. Koryčanskú madonu naspäť na hrad do Beckova, kópiu. 

Starosta obce informoval, že ďalšia kópia sa nachádza na fare v Novom Meste nad Váhom, prebiehajú 

jednania s cirkvou o zapožičaní na vytvorenie ďalšej kópie. 

Ing. J. Martiš informoval o prácach v základnej škole, na multifunkčnom ihrisku, rekonštrukcia 

sociálnych zariadení na zdravotnom stredisku. Po dokončení predškolskej triedy bude potrebné 

zakúpiť stoly a stoličky do jedálne, dostavať vonkajšie ihrisko a pieskovisko. Vzhľadom na prípravu 

rozpočtu obce na rok 2016, obecné zastupiteľstvo uložilo predsedom komisií predložiť návrhy do 

rozpočtu do 15.11.2015. 

 
K bodu 6.: 

Návrh na uznesenie z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo dňa 

29.10.2015: 

Uz.č.102/2015 - Obecné zastupiteľstvo schválilo : 

1. založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, vstup Obce Beckov ako 

zakladajúceho člena do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ v zmysle § 

14 zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, 

2.  zástupcu Obce Beckov v predstavenstve oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín 

a okolie“:  Ing. Jána Križan starostu obce, 

3. zástupcu Obce Beckov v dozornej rade oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín 

a okolie“: Daniela Hladkého, poslanca obecného zastupiteľstva. 

4. členský príspevok Obce Beckov v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ 

za kalendárny rok vo výške 1200,00 eur. 
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uz.č.103/2015  - Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016   na 

 Environmentálny fond, v zmysle špecifikácie činností podpory (Čistenie odpadových  vôd v 

ostatných  aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov), na realizáciu projektu  

BECKOV- KANALIZÁCIA (2.časť.) 

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytovania dotácie. 

 

uz.č.104/2015 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo: 

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016   na Ministerstvo 

kultúry SR na projekt Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii 

nezamestnaných z programu 1.4. Obnova a konzervácia torzálnej architektúry. 

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytovania dotácie. 

 

uz.č.105/2015 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo: 

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016   na Ministerstvo 

kultúry SR na projekt Reštaurovanie kaplnky na Hrade Beckov z programu 1.1. Obnova 

kultúrnych pamiatok. 

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytovania dotácie. 

 
uz.č.106/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo: 

-  predsedom komisií a ostatným poslancom predkladať návrhy do rozpočtu obce na rok 2016 

v termíne do 15.11.2015. 

Poslanci návrh uznesenia schválili. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie 

ukončil. 

 

V Beckove, 2.10.2015 

 

Zápis spracovala A. Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

......................................................          Ing. Ján Križan 

Ing. Jaroslav Martiš       starosta obce 

 

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

Anna Kabelíková 

 

 

 

 

 

 


