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14. z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 23.3.2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Marek Jambor, Peter Žovinec 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 – zmena č.1 – úprava rozpočtu 

4. Schválenie zriadenia vecného bremena pre stavbu „Individuálna bytová výstavba 

Beckov, parc.č. 1876/57“ 

5. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve – rozšírenie verejného vodovodu – IBV Beckov 

parc.č. 1876/57 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, 

prítomných 7 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ľuboša Hajdúška a Daniela Hladkého, za 

overovateľov zápisnice p. Annu Kabelíkovú a Ing. Jána Macejku. Za zapisovateľku určil p. A. 

Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

Starosta obce ďalej predložil program zasadnutia podľa pozvánky. O návrhu programu dal 

hlasovať. Všetci 7 poslanci boli za. Program mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 – zmena č.1 – úprava rozpočtu – starosta obce vysvetlil, 

že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva si poslanci vyžiadali doplňujúce informácie  

k splátkam úverov a splátkam úverov na verejné osvetlenie. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

finančnej komisii pripraviť stanovisko k úprave rozpočtu na rok 2016 – zmene č. 1 do 

ďalšieho  zasadnutia zastupiteľstva. E. Benko, predseda finančnej komisie informoval, že 

komisia sa zišla 21.3.2016, na nej boli doplňujúce informácie poskytnuté a po zmene rozpočtu 

bude rozpočet vyrovnaný. Finančná komisia odporučila zmenu rozpočtu obce na rok 2016 

schváliť. Starosta obce informoval i ďalších poslancov, ktorí nie sú členmi finančnej komisie, 

že v dôvodovej správe nebola uvedená konkrétna suma splátky úverov na verejné osvetlenie. 

Dal za zmenu rozpočtu hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 – zmenu č. 1 bez 

pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Schválenie zriadenia vecného bremena pre stavbu „Individuálna bytová výstavba Beckov, 

parc.č. 1876/57“ – starosta obce doplnil informácie o uložení kábla v chodníku – ulica 

Slnečná a následnom zriadení vecného bremena. Trafostanica u p. J. Bolecha bude zrušená, 
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musí sa doriešiť napojenie materskej škôlky. Pri novom stavebnom obvode bude vybudovaná 

nová trafostanica, ktorá posilní nielen nový stavebný obvod, aby aj ďalšiu prípadnú výstavbu. 

Starosta obce dal o zriadení vecného bremena hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo. Obecné zastupiteľstvo schválilo  zriadenie vecného bremena pre stavbu 

„Individuálna bytová výstavba Beckov, parc.č. 1876/57“ na pozemku vo vlastníctve obce 

parc.č. 220/1 k.ú. obce Beckov a to uloženia inžinierskej siete, distribučný rozvod ZSE vo 

vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu. 
 

K bodu 5.: 

Schválenie zmluvy o budúcej zmluve – rozšírenie verejného vodovodu – IBV Beckov parc. č. 

1876/57 – starosta obce objasnil, že projekt nového stavebného obvodu zahŕňa aj verejný 

vodovod, ktorý bude chcieť stavebník ponúknuť obci na odpredaj na 1 euro. Poskytol obci 

zmluvu o budúcej zmluve o  odpredaji vodovodu obci. Poslanci konštatovali, že vodovod si 

nemôže nikto spravovať sám a po odkúpení ho vložíme do majetku TVK, a.s.. Starosta obce 

dal o zmluve hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na stavebný objekt SO – 03 

Rozšírenie verejného vodovodu v novom stavebnom obvode IBV 14 RD bez pripomienok. 
 

K bodu 6.: 

Starosta obce informoval poslancov, že finančná a stavebná komisia riešila problémy 

v základnej a materskej škole. Prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Pekarovič objasnil 

situáciu- v kuchyni ZŠ vyrazila kanalizácia, voda sa zdržiavala pod kuchyňou, bolo potrebné 

toto miesto rozkopať. V materskej škole vyhadzovalo poistky – do el. skrinky v pivnici tiekla 

voda z kanalizácie z kuchyne. Je potrebná rekonštrukcia el. vedenia v škôlke. Projekt nateraz 

zatiaľ nie je vypracovaný. Projekt na elektroinštaláciu treba i v kuchyni v ZŠ, kde je potrebné 

brať do úvahy osadenie spotrebičov a ich odber. Hrubý odhad potrebných financií na kuchyňu 

v škole je cca 45 tisíc eur. Určite je potrebné zosúladiť rekonštrukciu kanalizácie s prácami v 

kuchyni. E. Benko – najskôr je treba zistiť, kde je problém – financie na prieskum, druhý krok 

– cenová ponuka na rekonštrukciu. Ing. J. Martiš – ďalej je potrebné zadať projekt na 

elektriku v šk. kuchyni a na rekonštrukciu elektriky v materskej škôlke. Riaditeľ ZŠ s MŠ 

upozornil, že je potrebné doriešiť aj statiku v materskej škôlke. V materskej škôlke je 

potrebné – vymaľovať, zrekonštruovať elektrinu a prerobiť kanalizáciu. Poslanci sa zhodli na 

uložení uznesenia obecnému úradu – pripraviť projekty a verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu elektrických rozvodov v MŠ, stavebných úprav vyplývajúcich zo statického 

posudku a opravu kanalizácie s termínom realizácie od 1.7. 2016 do 31.8.2016. Riaditeľ školy 

zabezpečí chod materskej školy počas realizácie rekonštrukčných prác v základnej škole. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu obstarať projektovú dokumentáciu na 

rekonštrukciu elektroinštalácie v kuchyni ZŠ. 

Ing. J. Martiš upozornil na nedokončené práce pre predškolskú triedu v areáli ZŠ – 

pieskovisko, zabezpečiť schody a zábradlie. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu 

spracovať zoznam priorít na zabezpečenie bezpečnosti detí v areáli ZŠ a vyčleniť finančné 

prostriedky z rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhnuté znenia uznesení. 
 

K bodu 6.: 

A. Kabelíková, predsedníčka kultúrnej komisie oboznámila prítomných poslancov o pietnej 

spomienke pri pamätníku v parku dňa 8.apríla 2016, na ktorú zároveň poslancov pozvala. 
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K bodu 7.: 

Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu. 
 

K bodu 8.: 

Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

23.3.2016 : 

Uz.č.152/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 

– zmenu č. 1 bez pripomienok. 

 

uz.č.153/2016  – Obecné zastupiteľstvo schválilo  zriadenie vecného bremena pre stavbu 

„Individuálna bytová výstavba Beckov, parc. č. 1876/57“ na pozemku vo vlastníctve obce 

parc. č. 220/1 k. ú. obce Beckov a to uloženia inžinierskej siete, distribučný rozvod vo 

vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu. 

 

uz.č.154/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

stavebný objekt SO – 03 Rozšírenie verejného vodovodu v novom stavebnom obvode IBV 14 

RD bez pripomienok. 

uz.č.155/2016 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť projekty a verejné 

obstarávanie na rekonštrukciu elektrických rozvodov v MŠ, stavebných úprav vyplývajúcich 

zo statického posudku a opravu kanalizácie s termínom realizácie od 1.7. 2016 do 31.8.2016. 

 

uz.č.156/2016 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu obstarať projektovú 

dokumentáciu na rekonštrukciu elektroinštalácie v kuchyni ZŠ. 

 

uz.č.157/2016 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať zoznam priorít na 

zabezpečenie bezpečnosti detí v areáli ZŠ a vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení z mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 

23.3.2016. Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 30. marca 2016 

Zápis spracovala A. Benková 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Anna Kabelíková 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka 
 


