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30. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 23.3.2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: A. Kabelíková, Ľ. Hajdúšek 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce č.1 na rok 2018 

5. Zmena rozpočtu obce č.1 na rok 2018 

6. Prerokovanie a schválenie zámeru vybudovania cyklotrasy „Zelená voda – Beckov“ 

7. Informácia o podaní žiadosti o dotáciu v zmysle výzvy a informácia o pripravovaných 

investičných akciách 

8. Prerokovanie žiadosti o zmenu ÚPN Obce Beckov – parcela KNE č.2064/12 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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 7 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Daniela Hladkého a Ing. Norberta Ondrčku, za 

overovateľov zápisnice p. Ing. Martina Ilavského a Ing. Jaroslava  Martiša. 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 6 poslancov, 6 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 2.2.2018 previedol zástupca starostu Ing. J. Martiš. K plneniu uznesení neboli 

vznesené žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 

zasadnutia konaného dňa 2.2.2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Zmene rozpočtu obce na rok 2018 č.1 – písomne, priložené 

k zápisnici, predložil starosta obce. Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku odporučila 

poslancom zmenu rozpočtu schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko 

hlavnej kontrolórky k Zmene rozpočtu obce na rok 2018 č.1. 

 

K bodu 5.: 

Zmena rozpočtu obce na rok 2018 č.1 - písomne, priložené k zápisnici, predložil starosta 

obce. Rozpočet na rok 2018 bolo potrebné upraviť v príjmovej a j výdavkovej časti, aby 

zodpovedali skutočnému plneniu. V príjmovej časti je potrebné upraviť v bežných príjmoch 
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najmä transfery na bežné výdavky pre základnú školu, boli upravené transfery na matriku, 

register adries a hlásenie obyvateľov. Finančné operácie boli zvýšené o zostatok finančných 

prostriedkov pre základnú školu nevyčerpaných v roku 2017, ktoré môže škola použiť na 

bežné výdavky do 31.marca 2018. Vo výdavkovej časti boli zmeny v kapitálových 

výdavkoch, kde sú doplnené výdavky na projekty na šatne OŠK a projektovú dokumentáciu 

na úpravy ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov. Predseda finančnej komisie nemal zásadné 

pripomienky k zmene rozpočtu. Ing. J. Macejka – nevyčerpané prostriedky na školu je 

potrebné minúť. Starosta obce informoval, že riaditeľ školy financie minie na bežné výdavky 

do 31.3.2018. Starosta obce dal o zmene hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce č.1 na rok 2018 

bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Prerokovanie a schválenie zámeru vybudovania cyklotrasy „Zelená voda – Beckov“ – starosta 

obce informoval poslancov o tom, že žiadal o prijatie u župana p. Bašku. Doteraz sa 

neuskutočnilo, preto sa obrátil na podpredsedu TSK p. Ing. Trstenského. S ním prerokoval 

možnosť vybudovania cyklotrasy z Nového Mesta nad Váhom do Beckova.  Úsek by bol 

z hľadiska vlastníctva pozemkov bezproblémový. Primátor mesta by oslovil vlastníkov 

hrádze. E. Benko – malo by sa postupovať oficiálne, dať vypracovať projekt cyklotrasy, aby 

sme sa mohli uchádzať o grant, aby boli splnené podmienky, cyklotrasa by spájala dve 

významné centrá turizmu – Zelenú vodu a Hrad Beckov. Starosta obce vysvetlil, že možnosť 

získať grant nie je zatiaľ reálna, financie by išli z rozpočtu samospráv. Ing. J. Macejka – kraj 

pôvodne sľuboval trasu cez Beckov, nedajú sa pýtať peniaze z TSK? Ing. M. Jambor – 

cyklotrasa by mala byť až po ihrisko, lepšie spojenie s centrom obce. Muselo by sa 

postupovať po etapách, pretože pozemky pod hrádzou sú vo vlastníctve súkromných osôb. 

Starosta obce potrebuje stanovisko poslancov, aby mohol dať vypracovať jednoduchý projekt. 

Dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zámer vybudovania cyklotrasy „Zelená voda – Beckov“. 

Zastupiteľstvo poverilo obecný úrad zabezpečením základnej projektovej dokumentácie na 

cyklotrasu Zelená voda – Beckov. 

 

K bodu 7.: 

Informácia o podaní žiadosti o dotáciu v zmysle výzvy a informácia o pripravovaných 

investičných akciách – starosta obce informoval poslancov o postupných prácach na 

zdravotnom stredisku, kde sa musí osadiť nová žumpa a spraviť napojenie, priestory detskej 

ambulancie, všeobecnej lekárky a zubnej ambulancie sa budú riešiť v lete. V lekárni – 

bezbariérový vstup – je zadané vypracovanie projektu. Šatne na ihrisku – z futbalového zväzu 

sme dostali príspevok 10 000 eur, menej ako sme žiadali, projekt počítal s 33 000 eurami, je 

potrebné vysúťažiť návrh a podľa alokovaných finančných prostriedkov rozhodnúť 

o alternatíve prestavby šatní. Ing. Macejka – myslí si, že šatne OŠK nie sú pre obec prioritou. 

E. Benko – nevideli sme projekt, nevieme o čom hovoríme. Ing. Jambor – nešiel by do 

projektu, futbalisti pre obec nič nerobia. Ing. Martiš – projekt bol vypracovaný, dá sa 

zjednodušiť, využijú sa peniaze od futbalového zväzu. 

Starosta informoval o výbere detských ihrísk do školy a škôlky podľa požiadaviek školy, 

v rozpočte sú na to peniaze. Poslanci požadujú zaslať do e-mailu informácie o vybraných 

ihriskách. 

Starosta obce ďalej informoval o podanom projekte na základe výzvy na zvýšenie bezpečnosti 

prechodov pre chodcov, spoluúčasť obce 500 eur, cieľ – bezpečnosť občanov. 
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Ďalej  poslanci venovali pozornosť oprave strechy na základnej škole – stravovací trakt, 

starosta obce otvoril diskusiu k otázke, čo sa so strechou bude robiť. Poslanci navrhli výmenu 

strešnej krytiny so zateplením + strešné okná. E. Benko – podľa účelu využitia projektant 

navrhne, koľko treba okien. Účel využitia – klubová činnosť. Financie budú jasné až keď 

budeme vedieť, aký bude rezervný fond. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu 

o pripravovaných investičných akciách v obci s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť spracovanie projektovej 

dokumentácie na výmenu strešnej krytiny a zateplenie strechy na objekte stravovacieho traktu 

ZŠ s MŠ, zadanie pre spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle pripomienok 

uvedených v zápisnici. Starosta obce dal o uznesení hlasovať, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo, 

uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8.: 

Prerokovanie žiadosti o zmenu ÚPN Obce Beckov – parcela KNE č.2064/12 – starosta obce 

informoval poslancov o žiadosti o zmenu územného plánu, ktorú podala realitná kancelária. 

Upozornili sme listom, že žiadosť musia podať vlastníci pozemku. Vlastníci žiadali 

preklasifikovanie pozemkov, ktorú sú územným plánom definované ako plochy na 

poľnohospodársku výrobu na plochy výrobné. Starosta obce konzultoval žiadosť so 

spracovateľom ÚPN-O a ten odporučil požadovať od žiadateľov predloženie konkrétneho 

zámeru. E. Benko – žiadateľ mal podať žiadosť o schválenie zámeru, nie zmeny územného 

plánu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť vlastníkov pozemku parcela KNE 

č.2064/12 v k. ú. obce Beckov o zmenu ÚPN Obec Beckov. 

Obecné zastupiteľstvo žiada od vlastníkov pozemku predloženie konkrétneho zámeru, 

prípadne jednoduchej štúdie, z ktorej bude zrejmé o aký podnikateľský zámer sa jedná, 

z hľadiska hygieny, ekológie a záberu pôdneho fondu. Po splnení uvedených požiadaviek 

obecného zastupiteľstva v predmetnej žiadosti rozhodne. 

 

K bodu 9.: - Rôzne – 

Starosta obce informoval o podmienkach podania žiadosti na dotáciu na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice. Oprávnený žiadateľ je obec, žiadosť musí spĺňať určité podmienky, 

pretože po ich nesplnení by poskytovateľ financií žiadal ich vrátenie. Pokiaľ je hasičská 

zbrojnica súčasťou obecného úradu, nedá sa žiadať dotácia. Po určitých krokoch, kedy by sa 

stavebne oddelila garáž od obecného úradu, následne by nasledovala rekonštrukcia garáže na 

hasičskú zbrojnicu. Ing. J. Martiš – je potrebné dať vypracovať jednoduchý projekt a na jeho 

základe žiadať o dotáciu. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o možnosti  rekonštrukcie 

hasičskej zbrojnice na vedomie. Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii spracovať 

zámer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v časti garáží  v spolupráci s obecným hasičským 

zborom. Starosta obce dal o uznesení hlasovať. 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Uznesenie bolo schválené. 

 

Nájomné zmluvy s p. Marcelom Dvornickým a firmou D3D s.r.o. Trenčín – starosta obce 

informoval poslancov, že mu v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva boli doručené zmluvy 

o nájme verejných priestorov - pozemok parc.č. 687 pred Kúriou Beckov – pred prístavbou 

nových objektov, ktoré má Obec Beckov prenajať firme D3D s.r.o. a zmluva o prenájme 

pozemkov za hradom, ktoré bude prenajímať p. Marcel Dvornický obci. Starosta obce 

informoval o rokovaniach, ktoré tvorbe zmlúv predchádzali. Obec Beckov vydala v minulosti 

súhlas na umiestnenie žúmp pre objekty Kúrie Beckov na obecnom pozemku, z tohto dôvodu 

obec prenajme časť pozemku parc.č.687 v k. ú. obce Beckov v zmysle geometrického plánu  

č.872/2017 firme D3D s.r.o. so sídlom Kukučínova 474/17,Trenčín. Obec bude využívať časť 
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pozemku parc.č.760/1 v zmysle geometrického plánu č. 841/2017 v k. ú. obce Beckov  za 

Hradom Beckov – tzv. stavebný dvor. Starosta obce dal hlasovať o schválení nájomných 

zmlúv. Prítomných 7 poslancov, 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku parc. č. 687  v k. ú. obce Beckov podľa 

geometrického plánu č.872/2017 medzi Obcou Beckov a D 3D s.r.o., Kukučínova 474/17, 

Trenčín. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu na prenájom časti pozemku parc.č.760/1 

v k. ú. obce Beckov podľa geometrického plánu č. 841/2017 medzi Marcelom Dvornickým,  

bytom Horný Šianec 235/13, Trenčín. a Obcou Beckov. 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o možnosti zapojenia našej základnej školy do 

systému Akadémie Mateja Thóta podpísaním zmluvy. Jedná sa o systém zdravého 

športovania, zabezpečuje správny vývin detí, 2x týždenne tréning. Ak by obec mala záujem 

o tento systém športovania detí v ZŠ, sú tri možnosti financovania – 1.kúpiť licenciu na 

trénera na 1 školský rok, ktorý bude viesť 15 – 20 detí (6 – 11 ročné) – suma 3250 eur. 

2.Obec zaplatí vyškolenie učiteľa telesnej výchovy. 3. Rodičia si budú platiť poplatok za 

dieťa. Starosta navrhuje možnosť zaplatiť trénera, škola nevyčerpala peniaze z prenesených 

kompetencií, mohla by trénera zaplatiť. Riaditeľ vzbudil v škole záujem žiakov o šport, stálo 

by za úvahu, poskytnúť škole takúto možnosť. E. Benko – myslí si, že by mal povedať svoju 

predstavu p. riaditeľ, mohol by sa zaplatiť aj profesionálny tréner, ale aby sa zabezpečila 

účasť žiakov celoročne, mali by prispieť rodičia. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu o možnosti spolupráce našej základnej školy s  Akadémiou Mateja Thóta. Obecné 

zastupiteľstvo navrhlo zaplatiť trénera, za dieťa by sa platil poplatok 5 eur a pri 90% účasti 

dieťaťa na tréningoch, by sa poplatok rodičom vrátil. 

 

K bodu 10.: 

V diskusii poslanci diskutovali o nutnosti opravy strechy na obecnom úrade z dôvodu 

zatekania strechy na viacerých miestach. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu 

situáciu urgentne riešiť a zároveň zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu strešného plášťa budovy obecného úradu so zateplením. 

Ing. M. Jambor – nedá sa udeliť pokuta majiteľom Kúrie Dubnických a ďalším, ktorí 

nechávajú chátrať nehnuteľnosti? Starosta obce odpovedal, že už sa pokuta udeľovala. Nie je 

možné donútiť ich kúriu dokončiť, ak nemajú zdroje financií. Spolupracujeme s Krajským 

pamiatkovým úradom v Trenčíne, ten rovnako podniká kroky. 

E. Benko – je potrebné vyzvať TVK, a.s., aby vyčistili pozemok okolo vodného zdroja od 

brečtanu, pretože zadusí všetky stromy. Starosta obce – po súhlase s TVK, a.s. zabezpečíme 

s pracovníkmi prevádzky. 

E. Benko – prečo bude Beckovská madona vysvätená až v auguste, keď už je hotová? Starosta 

obce – bude ju vysväcovať biskup a ten už na 1 polrok nemal voľný termín. Madona bude 

vysvätená na Dni obce – 19.augusta 2018. 

Ing. J. Macejka sa informoval, či riaditeľ školy vyčíslil náklady na prenájom školskej jedálne. 
 

K bodu 11.: 

Návrh na uznesenie z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

23.3.2018: 

 

uz.č.325/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 2.2.2018 bez pripomienok. 

uz.č.326/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k zmene 

rozpočtu obce č.1 na rok 2018 bez pripomienok. 
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uz.č.327/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce č.1 na rok 2018 bez 

pripomienok. 

uz.č.328/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vybudovania cyklotrasy „Zelená voda 

– Beckov“ s pripomienkou, že obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu dať vypracovať 

projektovú dokumentáciu. 

uz.č.329/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o podaní 

žiadostí o dotáciu v zmysle výzvy a informáciu  o pripravovaných investičných akciách v obci  

s pripomienkami uvedenými  v zápisnici. 

uz.č.330/2018 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť projektovú 

dokumentáciu na výmenu strešnej krytiny a zateplenie strešného plášťa na objekte 

stravovacieho traktu ZŠ s MŠ, zadanie podľa podmienok v zápisnici. 

uz.č.331/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť vlastníkov pozemku 

parcela KNE č.2064/12 v k. ú. obce Beckov o zmenu ÚPN Obec Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo  žiada od vlastníkov pozemku predloženie konkrétneho zámeru, 

prípadne jednoduchej štúdie, z ktorej bude zrejmé o aký podnikateľský zámer sa jedná, 

z hľadiska hygieny, ekológie a záberu pôdneho fondu. Po splnení uvedených požiadaviek 

obecného zastupiteľstva v predmetnej žiadosti rozhodne. 

uz.č.332/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o možnosti 

rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii spracovať v spolupráci s DHZ zámer na 

vybudovanie hasičskej zbrojnice v časti garáží obecného úradu. 

uz.č.333/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie možnosť spolupráce  podpísaním 

zmluvy s Akadémiou Mateja Thóta. 

uz.č.334/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku 

parc.č.687  v k. ú. obce Beckov podľa geometrického plánu č.872/2017 medzi Obcou Beckov 

a D 3D s.r.o., Kukučínova 474/17, Trenčín. 

uz.č.335/2018 - Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu na prenájom časti pozemku 

parc.č.760/1 v k. ú. obce Beckov podľa geometrického plánu č. 841/2017 medzi Marcelom 

Dvornickým,  bytom Horný Šianec 235/13, Trenčín  a Obcou Beckov. 

uz.č.336/2018 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strešného plášťa budovy obecného úradu so 

zateplením. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 23.3.2018. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 27.3.2018 

Zápis spracovala A. Benková 

 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Martin Ilavský       Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Ing. Jaroslav Martiš 


