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18. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 30.9.2016. 

 

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. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 

5. Hospodárenie obce Beckov za 1.polrok 2016 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové  opatrenie č.4 

7. Stanovisko hl. kontrolórky k plneniu rozpočtu za 1.polrok 2016 

8. Informácia o stave investičných akcií v obci 

9. Dobudovanie infraštruktúry Hradu Beckov – prejednanie podaného návrhu 

10. Zámena pozemkov – prejednanie návrhu 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania prítomných 6 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 9 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. P. Žovinca a Ľ. Hajdúška, za overovateľov 

zápisnice p. Ing. J. Martiša a Ing. M. Ilavského. 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 

6 poslanci boli za. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení previedol Ing. J. Martiš zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konaných 10.6.2016 a 12.8.2016. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

konaných dňa 10.6.2016 a 12.8.2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 – správu predložil 

starosta obce, písomne, priložená k zápisnici. Predseda finančnej komisie p. E. Benko 

informoval, že správu audítora prerokovala finančná komisia a odporučila obecnému 

zastupiteľstvu vziať správu na vedomie. Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení  účtovnej 

závierky Obce Beckov k 31.12.2015 
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K bodu 5.: 

Hospodárenie obce za 1.polrok 2016 – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. 

V dôvodovej správe sú uvedené plánované príjmy a plánované výdavky po úprave rozpočtu. 

Prílohou zápisnice je aj rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ J.M. Hurbana za 1. polrok. 

Hospodárenie obce za 1.polrok prerokovala finančná komisia, ktorá odporučila obecnému 

zastupiteľstvu zobrať predložený materiál na vedomie. Poslanci nemali k hospodáreniu obce 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo Hospodárenie obce za 1.polrok 2016 na vedomie 

bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k plneniu rozpočtu obce a k čerpaniu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana za 1.polrok 2016 – predložil starosta obce, poslanci mali k dispozícii stanovisko 

písomne spolu s pozvánkou. Stanovisko hlavnej kontrolórky písomne, priložené k zápisnici 

K predloženému stanovisku nemali poslanci pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k plneniu rozpočtu obce a k čerpaniu rozpočtu ZŠ s MŠ 

J.M. Hurbana za 1. polrok 2016 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové  opatrenie č.4 – predložil starosta obce, 

písomne, priložené k zápisnici. Rozpočet bolo potrebné upraviť v príjmovej aj výdavkovej 

časti. Jednotlivé čiastky boli upravené podľa očakávaného plnenia v príjmovej časti 

a čerpania vo výdavkovej časti. Úpravu rozpočtu prerokovala finančná komisia, ktorá 

odporučila úpravu schváliť. Poslanci nemali k úprave rozpočtu obce pripomienky. Starosta 

obce dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov. 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 2016 – č. 4 bez pripomienok.  

 

K bodu 8.: 

Informácia o stave investičných akcií v obci – informáciu preložila Ing. M. Jurčacková, 

písomne, priložené k zápisnici. E. Benko – pri rekonštrukcii chodníkov je potrebné vybrať 

rovnaký typ dlažby ak chodník pokračuje. Starosta obce informoval o projekte revitalizácie 

parku. Ing. J. Martiš predstavil projekt po stavebnej stránke. D. Hladký mal otázku 

k následnej starostlivosti o rastliny v prípade cibuľovín. E. Benko – bude sa musieť riešiť 

zavlažovanie trávnika. Financovanie – v rámci projektu cezhraničnej spolupráce obec požiada 

o NFP z Ministerstva poľnohospodárstva SR. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informácia o stave investičných akcií v obci. 

 

K bodu 9.: 

Dobudovanie infraštruktúry Hradu Beckov – prejednanie podaného návrhu – písomný návrh 

dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie, návrh podal jeden z partnerov Združenia 

Hradu Beckov spoločnosť N-NOREA. Ing. J. Macejka – na základe doterajších skúseností, 

ktoré nie sú najlepšie, nechávajú neopravené nehnuteľnosti, nesúhlasí so žiadnym 

s navrhnutých riešení. E. Benko – kanceláriu na turistické informačné centrum im môžeme 

ponúknuť naše priestory, rovnako skladové priestory. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Návrh na postup pri dobudovaní infraštruktúry Hradu Beckov v rámci združenia 

predložený spoločnosťou N-NOREA, a.s.. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so žiadnym 

z predložených návrhov a tiež so žiadnym investičným zámerom. 
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K bodu 10.: 

Zámena pozemkov – starosta obce oboznámil poslancov s prejaveným záujmom majiteľa 

pozemku pri Hrade Beckov – p. Dvornického, o zámenu pozemkov – časti pozemku parc.č. 

760/1 za časť pozemku vo vlastníctve obce parc.č.687. Poslanci obecného zastupiteľstva 

nesúhlasili so zámenou pozemkov. Starosta obce dal hlasovať za nesúhlas s výmenou 

pozemkov: prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Poslanci navrhli 

jednať s p. Dvornickým o prenájme pozemku pred novou nedokončenou časťou hotela Kúria 

Beckov. 

 

K bodu 11.: - rôzne – 

Starosta obce privítal na rokovaní obecného zastupiteľstva zástupcov spoločnosti ICS 

Systems, Stará Turá, ktorí poslancom predstavili zámer spoločnosti o vybudovanie 

najmodernejšej technológie – optickej dátovej siete. Zákon im umožňuje na miestach, kde 

nemôžu položiť kábel do zeme, umiestniť ho na stĺp el. vedenia. E. Benko – z ich žiadosti 

nebolo jasné, aký projekt chcú realizovať. Starosta obce – firma by mala predložiť komplexné 

riešenie. Obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosť o zriadenie vecného bremena na vedomie. Žiada 

od spoločnosti ICSS, aby doložila štúdiu komplexného riešenia  realizácie optickej siete 

v obci Beckov. 

 

Prenájom školského bytu  - starosta obce informoval poslancov, že pri príprave Zmluvy 

o prenájme sa má postupovať podľa vyhlášky z roku 2011. Uvádza sa v nej maximálna cena 

prenájmu. Starosta obce navrhol, aby zastupiteľstvo stanovilo výšku nájmu. Poslanci navrhli 

sumu 0,70 eura/m² za obytnú plochu. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. Prítomných 9 

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

nájmu obecného bytu 1. kategórie v zmysle Vyhlášky z roku 2011  0,70 eur/m² za obytnú 

plochu. 

 

Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s vedením TVK, a.s. ohľadne dobudovania 

Vodného zdroja Ostredky. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

 

Starosta obce navrhol v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov na základe odporučenia veliteľa OHZ za preventivára požiarnej 

ochrany obce p. Júliusa Majzla, nar. 3.7.1974, bytom Kočovce, Rakoľuby č. 668 a za 

vedúceho kontrolnej skupiny p. Mareka Šutovského, nar.18.12.1979, bytom Beckov č.41.  

Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky. Dal o návrhu hlasovať. Prítomných 9 

poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Návrh starostu obce bol schválený. 

 

K bodu 12.: 

V diskusii sa p. Ing. M. Ilavský informoval, ako sa bude riešiť orezanie líp pri p. Hanáčkovi. 

Starosta obce – pozemok je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Požiadavka je 

v riešení. 

Ing. J. Martiš – prečo je taká veľká spotreba vody v klube pri parku. Starosta obce – sleduje sa 

spotreba, v klube sa počas posledných mesiacov používala voda na Beckovských 

slávnostiach, Dňoch obce, v obidvoch prípadoch bola napojená voda na používanie 

v spoločných umývadlách pri klube.  

Stĺp pri pohostinstve pod orechom – potrebné osloviť elektrikárov. 

Ing. M. Ilavský – je potrebné upozorniť TSK na vyčistenie kanálov pri štátnej ceste 507/II. 

Ing. M. Jambor – viackrát žiadal, aby oproti pekárni pri výjazde na hlavnú cestu, bolo 

umiestnené zrkadlo z dôvodu ohrozenia cestnej premávky. Na ceste parkujú autá, cez ktoré 
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nie je vidieť na prichádzajúce autá  v smere od Trenčína. Môže dôjsť k nehode. Alebo riešiť 

zákaz parkovania na hlavnej ceste pred výjazdom. 

Poslanci navrhli stretnutie s Farmou Beckov – PD Beckov ohľadne poškodzovania cesty 

v Matyáške a Pieskovej doline, tiež ohľadne vyčistenia priepustí. 

Ľ. Hajdúšek – na detských ihriskách, ktoré spravuje obec by sa mali vymeniť dosky, niektoré 

sú prehnité a nie sú bezpečné. 

 

K bodu 13.: 

Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 30.9.2016: 

 

uz.č.192/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

konaných dňa 10.6.2016 a 12.8.2016  bez pripomienok. 

 

uz.č.193/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

o overení  účtovnej závierky Obce Beckov k 31.12.2015. 

 

uz.č.194/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plnenie rozpočtu Obec Beckov za 

1.polrok 2016 bez pripomienok. 

 

uz.č.195/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky 

k plneniu rozpočtu obce za 1.polrok 2016. 

 

uz.č.196/2016 -  Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 2016 – č. 4 bez 

pripomienok. 

 

uz.č.197/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave investičných 

akcií v obci – bez pripomienok. 

 

uz.č.198/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh na postup pri dobudovaní 

infraštruktúry Hradu Beckov v rámci združenia predložený spoločnosťou N-NOREA. 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadny z predložených návrhov riešenia. 

 

uz.č.199/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo neschválilo predložený návrh na zámenu časti 

pozemkov parc.č.760/1 (Dvornický) a časti pozemku parc.č.687 (Obec Beckov) v k. ú. obce 

Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo navrhlo jednať s p. Dvornickým o prenájme pozemku pred novou 

nedokončenou časťou hotela Kúria Beckov. 

 

uz.č.200/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku nájmu obecného bytu 1. kategórie 

v zmysle Vyhlášky z roku 2011 0,70 eur/m² za obytnú plochu. 

 

uz.č.201/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  informáciu starostu obce 

o rokovaní s vedením TVK, a.s. o dobudovaní Vodného zdroja Ostredky. 

 

uz.č.202/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na základe odporučenia veliteľa OHZ 

za preventivára požiarnej ochrany obce p. Júliusa Majzla, nar. 3.7.1974, bytom Kočovce, 

Rakoľuby č. 668 a za vedúceho kontrolnej skupiny p. Mareka Šutovského, nar.18.12.1979, 

bytom Beckov č. 41.  
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uz.č.203/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu spoločnosti ICS 

Systems Stará Turá o požiadavkách na vybudovanie vysielača pre šírenie internetu. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo žiada od spoločnosti ICSS, aby doložila štúdiu komplexného 

riešenia  realizácie optickej siete v obci Beckov. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 30.9.2016. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 5.10. 2016 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Jaroslav Martiš 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Martin Ilavský 

 


