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27. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 27.10.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Martiš, Anna Kabelíková, Ing. Martin Ilavský 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prerokovanie a vyjadrenie sa k investičnému zámeru firmy AUTOPARKY SK s.r.o. 

v zmysle žiadosti zo dňa 14.9.2017 

5. Prerokovanie návrhu na riešenie dopravnej situácie v centre obce 

6. Správa zo stretnutia zástupcov obce s NDS, a. s., ohľadom prenájmu ČOV 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania prítomných 5 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 6 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. J. Macejku a D. Hladkého, za 

overovateľov zápisnice p. Ľ. Hajdúška a Ing. N. Ondrčku. 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. Prítomných 5 poslancov, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol schválený bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 8.9.2017 previedla zapisovateľka, p. A. Benková. (Z dôvodu neprítomnosti 

zástupcu starostu) K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného dňa 8.9.2017 bez 

pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

Prerokovanie a vyjadrenie sa k investičnému zámeru firmy AUTOPARKY SK s.r.o. v zmysle 

žiadosti zo dňa 14.9.2017 – starosta obce informoval poslancov o zámere zastavať asi 25 ha 

od TESCA k diaľnici. Je potrebná zmena územného plánu obce. Spoločnosť K.L.K.  Kočovce 

má záujem predať pozemky spoločnosti AUTOPARKY SR. Starosta poskytol poslancom 

poznatky o majiteľoch spoločnosti o jej vzniku a podobne, ktoré sú verejne dostupné. Je mu 

podozrivé, že firma o jednom človeku sa púšťa do takýchto veľkých investícií. Ľ. Hajdúšek – 

bude potrebné správne formulovať uznesenie zastupiteľstva. Poslanci sa vyjadrovali k tomu, 

či by mala byť  povolená ľahká výroba alebo len logistika. E. Benko – najväčšie zaťaženie 

dopravy bude práve pri logistike, preto navrhuje povoliť aj ľahkú výrobu, z ktorej budú aj 
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vyššie dane. Nesúhlasí s ubytovaním, problém je už teraz získať pracovnú silu, budú ponúkať 

prácu aj cudzincom, čo nemusí mať dobrý dopad na okolie. Spracovateľ územného plánu by 

mal navrhnúť podmienky, ktoré schváli zastupiteľstvo.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť firmy AUTOPARKY SK s.r.o. zo dňa 

14.9.2017 k investičnému zámeru v zmysle žiadosti 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť stanovisko  spracovateľa 

Územného plánu obce Beckov, prípadne uskutočniť pracovné stretnutie obecného 

zastupiteľstva a spracovateľa k predmetnej žiadosti. 
 

K bodu 5.: 

Prerokovanie návrhu na riešenie dopravnej situácie v centre obce – starosta obce informoval 

poslancov, že dopravný inžinier p. Pavlíček odporúča zastupiteľstvu vytvorenie obytnej zóny 

v centre obce – od lekárne k cukrárni, okolo parku a od hotela. Podmienky stanovuje 

dopravná značka „Obytná zóna“. Ing. J. Macejka navrhol doplniť značku „Jednosmerná 

ulica“ pri Kúrii Dubnických ako to bolo pred rekonštrukciou námestia a to z dôvodu, že 

v niektorých situáciách je nebezpečný obojstranný smer. Tiež navrhuje doplniť značku „Daj 

prednosť v jazde“ na cestu kolmo na cestu na Záhumnie, nie je vyznačená hlavná cesta. Ing. 

M. Jambor navrhuje zákaz vjazdu na námestie, môžu parkovať na odstavnej ploche po 

zhorenej krčme, nebude efektívne obmedzenie obytnej zóny. Starosta obce dal hlasovať 

o uznesení. 6 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

vypracovanie projektovej dokumentácie  na riešenie dopravných pomerov v centre obce 

zadefinovaním obytnej zóny s pripomienkami: 

- na začiatku obytnej zóny na rohu parku oproti domu Beckov č.22 preveriť možnosť 

umiestnenia spomaľovača, 

- doplniť dopravné značenie „Jednosmerná cesta“ pri Kúrii Dubnických s voľným smerom od 

cukrárne smerom ku kúrii, 

- doplniť navádzacie tabule k parkovacím plochám. 
 

K bodu 6.: 

Správa zo stretnutia zástupcov obce s NDS, a. s., ohľadom prenájmu ČOV – starosta obce 

informoval poslancov o stretnutí ohľadne prerokovania podmienok zmluvy o prenájme ČOV 

so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorého sa zúčastnil spolu s Ing. 

Jaroslavom Martišom. V návrhu zmluvy nebolo definované, ktoré opravy na ČOV má robiť 

majiteľ a ktoré prevádzkovateľ. Spolu s p. Ing. Martišom vyrokovali lepšie podmienky 

zmluvy. Na základe auditu, ktorý vypracovala firma Hydrotech, zástupcovia spoločnosti NDS 

a.s. uznali, že obec nie je povinná financovať všetky opravy. Zároveň vyrokovali nezmenenú 

cenu prenájmu ČOV. Je potrebné na NDS a.s. zaslať žiadosť na opravy väčšieho charakteru. 

Poslanci vyslovili uznanie starostovi obce s vyrokovanými podmienkami. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu zo stretnutia zástupcov obce so zástupcami Národnej 

diaľničnej spoločnosti ohľadom prenájmu ČOV. 
 

K bodu 7.: - rôzne - 

Starosta obce informoval poslancov o písomnom Oznámení riaditeľa Združenia právnických 

osôb Hradu Beckov, v ktorom oznamuje zámer investovať finančné prostriedky ako správca 

obecného majetku Hradu Beckov do majetku obce na príjazdovú cestu na hrad a dokončenie 

hradnej kaplnky. Písomne, priložené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so o zámerom 
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investovania finančných prostriedkov Záujmového združenia právnických osôb Hrad Beckov 

do majetku obce Beckov. 

 

Starosta obce informoval poslancov o aktualizácii údajov na poskytnutie dotácie na 

spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí a mládeže v centrách voľného času v roku 

2017 pre deti, ktoré majú v obci Beckov trvalý pobyt  a to CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nové Mesto nad Váhom a CVČ, ktoré je súčasťou Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 

87, Nové Mesto nad Váhom. Financie boli v rozpočte obce na rok 2017 naplánované spolu vo 

výške 500,50 eur, v druhom polroku pribudol jeden žiak, takže sa dotácia navýšila o 42,90 

eura. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť 

o finančný príspevok na rok 2017 vo výške 71,50 eur na záujmové vzdelávanie detí, ktoré 

majú v obci trvalý pobyt  pre centrum voľného času, ktoré je súčasťou Spojenej školy sv. 

Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zoznam detí CVČ Mesta Nové Mesto nad Váhom 

so sídlom Čsl. armády 1, Nové Mesto nad Váhom, na poskytnutie dotácie na záujmové 

vzdelávanie pre deti na rok 2017 vo výške 7,15euro/mesiac na jedno dieťa vo veku do 15 

rokov, spolu vo výške 543,40 eur na deti, ktoré majú v obci Beckov evidovaný trvalý pobyt. 

 

Starosta obce ďalej informoval o žiadosti Ing. Vladimíra Šimončica, Beckov č.278 

o umiestnenie dvoch spomaľovačov rýchlosti v Ulici Nová, poslanci navrhli riešiť 

s dopravným inžinierom, pánom Pavlíčkom. 

 

K bodu 8.: 

Diskusia prebiehala súčasne s prerokovávanými bodmi programu. Ing. Ján Macejka 

informoval poslancov, že bol opätovne zvolený za predsedu Rady školy pre ďalšie volebné 

obdobie. 

 

K bodu 9.: 

Návrh na uznesenie z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

27.10.2017 : 

uz.č.294/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.9.2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.295/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť firmy AUTOPARKY SK 

s.r.o. zo dňa 14.9.2017 k investičnému zámeru v zmysle žiadosti 

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zabezpečiť stanovisko  spracovateľa 

Územného plánu obce Beckov, prípadne uskutočniť pracovné stretnutie obecného 

zastupiteľstva a spracovateľa k predmetnej žiadosti. 

 

uz.č.296/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie  na 

riešenie dopravných pomerov v centre obce zadefinovaním obytnej zóny s pripomienkami: 

- na začiatku obytnej zóny na rohu parku oproti domu Beckov č.22 preveriť možnosť 

umiestnenia spomaľovača, 

- doplniť dopravné značenie „Jednosmerná cesta“ pri Kúrii Dubnických s voľným smerom od 

cukrárne smerom ku kúrii, 

- doplniť navádzacie tabule k parkovacím plochám. 

 

uz.č.297/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu zo stretnutia zástupcov obce 

so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti ohľadom prenájmu ČOV. 
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uz.č.298/2017 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí so o zámerom investovania finančných 

prostriedkov Záujmového združenia právnických osôb Hrad Beckov do majetku obce Beckov. 

 

uz.č.299/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o finančný príspevok na rok 2017 vo 

výške 71,50 eur na záujmové vzdelávanie detí, ktoré majú v obci trvalý pobyt  pre centrum 

voľného času, ktoré je súčasťou Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad 

Váhom. 

 

uz.č.300/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zoznam detí CVČ Mesta Nové 

Mesto nad Váhom so sídlom Čsl. armády 1, Nové Mesto nad Váhom, na poskytnutie dotácie 

na záujmové vzdelávanie pre deti na rok 2017 vo výške 7,15euro/mesiac na jedno dieťa vo 

veku do 15 rokov, spolu vo výške 543,40 eur na deti, ktoré majú v obci Beckov evidovaný 

trvalý pobyt. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 27.10.2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 31.10.2017 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ľuboš Hajdúšek 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Norbert Ondrčka 

 


