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33. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 14.9.2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Ján Macejka 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa riaditeľa ZŠ s MŠ  

5. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu Obec Beckov na rok 2018 – 

zmena č.3 

6. Rozpočet Obce Beckov na rok 2018 – zmena č.3 

7. Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti 

hl. kontrolórky obce za 1.polrok 2018 

8. Návrh VZN č.1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov Obce 

Beckov 

9. Zmluva o spolupráci s agentúrou Double Agency 

10. Žiadosť o zmenu ÚPN-O Beckov – Zuzana Tehlárová 

11. Žiadosť o odkúpenie – prenájom parcely č.193/3 – vlastníci bytov Beckov č.195 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania prítomných 7 poslancov,  konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 8 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Ing. Jaroslava Martiša a Ing. Martina Ilavského, 

za overovateľov zápisnice p. Ing. Mareka Jambora a Daniela Hladkého. 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 7 poslancov, 7 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 29.6.2018 previedol zástupca starostu Ing. J. Martiš. K plneniu uznesení neboli 

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

konaného dňa 29.6.2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Správa riaditeľa ZŠ s MŠ J.M.Hurbana o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2017/2018 – predložil riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Pekarovič. 

Riaditeľ školy informoval poslancov o 100 % obsadenosti učiteľov, nový angličtinár, 

biológia, slovenčina, o počte žiakov, o tom, že odišli 10 žiaci, počet žiakov rapídne neklesol. 
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Starosta obce sa pýtal, či je v škole lepšia atmosféra. Riaditeľ školy informoval, že školská 

inšpekcia 3.7.2018 konštatovala, že boli splnené všetky opatrenia, ktoré boli uložené. Boli 

zriadené dve anonymné skrinky na podnety, jedna školská a druhá pre Radu školy. E.Benko – 

odporučil riaditeľovi komunikovať so zamestnancami školy výlučne písomnou formou,  

s preberaním na doručenku, aby predišiel nepríjemnostiam. Predstavoval si inú správu, kde 

bude zhodnotený monitor za minulý školský rok, odborné a umelecké súťaže – úspechy školy, 

práca krúžkov  a podobne. Riaditeľ školy vysvetlil, že pripravuje komplexnú správu, ktorú 

prejednáva Rada školy v októbri. Ďalej informoval o počte prijatých detí do materskej školy. 

Ing. Jaroslav Martiš – začína sa s prácami na rekonštrukcii strechy na základnej škole, je 

potrebné premyslieť, čo bude na 3. poschodí pavilónu, aké financie budú potrebné od obce. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M.Hurbana o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 

s pripomienkou, doplniť správu o štatistiky  a konkrétne výsledky a úspechy školy. Obecné 

zastupiteľstvo požiadalo riaditeľa ZŠ s MŠ J.M.Hurbana Beckov, aby predložil do 30.9.2018 

finančné požiadavky z obce. 

 

K bodu 5.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu Obec Beckov na rok 2018 – zmena č.3 – 

predložila hlavná kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici. Hlavná kontrolórka p. 

Zdenka Krasňanská pripomenula, že zmenu nie je potrebné zverejňovať. Konštatovala, že aj 

po zmene bude rozpočet obce vyrovnaný a odporučila zastupiteľstvu zmenu rozpočtu obce č.3 

schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

úpravy rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 – zmena č. 3 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Rozpočet Obce Beckov na rok 2018 – zmena č.3 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici aj s dôvodovou správou, v ktorej sa konštatuje, že rozpočet je potrebné upraviť 

v príjmovej aj vo výdavkovej časti. V príjmovej časti je potrebné upraviť v bežných príjmoch 

dane z príjmov z DÚ a transferov na rok 2018. Zvýšenie transferu na asistenta učiteľa, znížila 

sa suma príspevku od oblastnej organizácie cestovného ruchu, zvýšil sa príjem zo správnych 

poplatkov od fyzických osôb a miestnych poplatkov za sobáše. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zmeny v oblasti výkonné orgány, ďalej sú zvýšené výdavky 

na kultúrne služby, navýšené finančné prostriedky na údržbu zdravotného strediska a na 

opravu  miestnych komunikácií, výdavky na opravu cisterny fekálneho vozidla, na 

rekonštrukciu zdravotného strediska, na rekonštrukciu strechy ZŠ. Rozpočet po úpravách 

zostáva vyrovnaný. Predseda finančnej komisie p. Ernest Benko informoval, že zmenu 

rozpočtu prerokovala finančná komisia na svojom zasadnutí, nemá k nej žiadne pripomienky 

a odporúča obecnému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu schváliť.  Starosta obce objasnil 

zvýšené výdavky na rekonštrukciu zdravotného strediska a to z dôvodu havarijného stavu 

niektorých častí strediska. Poslanci nemali  k zmene rozpočtu č.3 pripomienky. Starosta obce 

dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 7 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. – Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 – č. 3 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky obce za 1.polrok 2018 – predložila hlavná kontrolórka obce p. Zdenka 

Krasňanská. Správu poslanci obdržali písomne, priložená k zápisnici. K jej obsahu a ku 

kontrolám, ktoré hlavná kontrolórka vykonala, nemali pripomienky. Obecné zastupiteľstvo 
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vzalo na vedomie informatívnu správu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce za 1. polrok 

2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

Návrh VZN č.1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov Obce Beckov – 

predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Návrh nariadenia bol 15 dní pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva vyvesený na informačnej tabuli v obci. Starosta obce 

informoval, že bolo potrebné upraviť pravidlá poskytovania finančných príspevkov podľa 

platnej legislatívy. Predseda finančnej komisie p. E.Benko – návrh nariadenia prerokovali na 

zasadnutí finančnej komisie a komisia odporúča nariadenie schváliť. Poslanci nemali 

k nariadeniu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2018 o podmienkach 

poskytovania dotácií  z prostriedkov Obce Beckov bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Zmluva o spolupráci s agentúrou Double Agency – starosta obce informoval poslancov, že 

zmluva je platná do 14.10.2018, je potrebné schváliť alebo neschváliť predĺženie zmluvy 

a tiež je potrebné upraviť článok II. – miesto konania podujatia. Je dôležité, aby bolo 

zadefinované, že cesta pred Kúriou Beckov sa prenajíma od od piatka 12,00 hod. do pondelka 

08,00 hod., aby nebol problém s inými vlastníkmi nehnuteľností. Starosta obce navrhol 

predĺžiť zmluvu na ďalšie tri roky a doplniť zmluvu Dodatkom. Pán Boris Klčovský, konateľ 

spoločnosti Double Agency upozornil, že niektoré záležitosti, zabezpečenie niektorých kapiel 

alebo iného programu, je potrebné riešiť aj viac ako rok dopredu. Ing. N.Ondrčka – minulý 

rok presiahol program v nedeľu možnosti Beckova. B.Klčovský – preto v roku 2018 riešili 

vstupné na každý deň jednotlivo, nie permanentkou. Občania Beckova majú však vstupenku 

dvojdňovú. Ing. M. Ilavský – počul pripomienku, že rodina s menšími deťmi zaplatí vstupné 

a ešte aj atrakcie pre deti v areály. E. Benko nesúhlasí s predĺžením zmluvy na tri roky, 

navrhuje na jeden rok. Ing. J.Martiš – nemá problém s predĺžením zmluvy na 3 roky. 

A.Kabelíková – 1 rok je málo, agentúra pomáha obci aj na obecných podujatiach zapožičaním 

atrakcií pre deti. D. Hladký – po realizácii projektu revitalizácie parku sa budú musieť 

uplatniť nejaké obmedzenia, aby sa park neničil. Najviac problémov je s parkovaním vozidiel 

návštevníkov – potrebné doriešiť. E.Benko navrhol doplniť do zmluvy, že v prípade 

revitalizácie parku na parc.č. 686/1  budú platiť určité obmedzenia alebo sa v tom roku BS 

nebudú konať? Starosta obce dal hlasovať o predĺžení zmluvy na 3 roky a schválení Dodatku 

č. 1 k Zmluve o spolupráci. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 22.5.2013 

podpísanú so spoločnosťou Double agency, s.r.o. so sídlom Beckov č.405 s pripomienkou 

ohľadne dopracovania dodatku v prípade revitalizácie parku. 

 

K bodu 10.: 

Žiadosť o zmenu ÚPN-O Beckov – Zuzana Tehlárová – starosta obce informoval o žiadosti 

doručenej na obecný úrad ohľadne preklasifikovania územia z výrobného na obytnú zónu. 

Písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce odporúča, aby bola žiadosť doplnená o súhlas 

všetkých vlastníkov, pretože p. Tehlárová je vlastníčka v ½. Ing. J. Martiš nesúhlasí 

s preklasifikovaním územia, pretože nebudeme mať iné miesto pre výrobnú zónu, ak by sa 

chcelo rozširovať družstvo alebo iná firma v obci. E.Benko rovnako nesúhlasil 

s preklasifikovaním územia. Starosta obce dal hlasovať o návrhu, doplniť žiadosť o súhlas 

všetkých vlastníkov. Prítomných 8 poslancov, 6 za, 0 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov č. 556 o zmenu 



4 

 

Územného plánu obce Beckov. Obecné zastupiteľstvo požaduje doplniť žiadosť o zmenu 

Územného plánu obce Beckov o súhlas všetkých vlastníkov pozemku parc.č. 1513/1. 

 

K bodu 11.: 

Žiadosť o odkúpenie – prenájom parcely č.193/3 – vlastníci bytov Beckov č.195 – starosta 

obce informoval o podanej žiadosti, písomne, priložená k zápisnici. Jedná sa o nespevnenú 

časť, ktorú využívajú obyvatelia bytovky Beckov č.195 na parkovanie a čiastočne ako 

stojisko kontajnerov na odpad. Po odkúpení alebo prenajatí by túto časť spevnili a upravili. 

Starosta obce navrhol prenájom odčlenenej časti pozemku geometrickým plánom, suma za 

prenájom by sa určila podľa výmery. Ing. J. Martiš – mala by sa riešiť celá cesta. Prítomný 

zástupca vlastníkov bytov p. Šimko navrhol, aby sa na začiatku cesty osadila značka Obytná 

zóna, pretože autá tu chodia neprimerane rýchlo. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

žiadosť vlastníkov bytov Beckov č.195 v zastúpení Tryes Real Estate, Palackého 6403, 

Trenčín o odpredaj resp. prenájom pozemku parc. č. 193/3 v k.ú. obce Beckov. Obecné 

zastupiteľstvo  navrhuje žiadateľom predmetnú časť pozemku – skutočného stavu parkoviska 

z parcely 193/3 oddeliť geometrickým plánom a požiadať obec o dlhodobý prenájom . 

 

K bodu 12.: - rôzne – 

Žiadosť Ing. Milana Jurzu, bytom Beckov č.98 o odkúpenie pozemku a stavebných objektov 

do majetku obce – starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti a objasnil, že sa 

jedná o cestu, vodovod a osvetlenie v novom stavebnom obvode. Starosta obce navrhol 

riešenie, aby najskôr objekty pozrela stavebná komisia a finančná komisia navrhne sumu, za 

ktorú by obec od p. Ing. Jurzu objekty odkúpila. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

žiadosť Ing. Milana Jurzu, bytom Beckov č.98 o odkúpenie pozemku a stavebných objektov 

do majetku obce. Obecné zastupiteľstvo odporučilo predmetnú žiadosť prerokovať 

v stavebnej a finančnej komisii a takto posúdenú žiadosť bude prejednávať obecné 

zastupiteľstvo. 

 

Žiadosť p. Emílie Špánikovej, bytom Beckov č. 79 o prenájom priestorov kaderníctva – 

v klube pri parku – starosta obce predložil žiadosť p. E. Špánikovej, navrhol, aby požiadala 

o vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne a následne, po vydaní 

stanoviska,  o žiadosti obecné zastupiteľstvo rozhodne. Poslanci nemajú s prenajatím 

priestorov problém, podmienky sa určia v nájomnej zmluve. Starosta dal o žiadosti hlasovať. 

Prítomných  7 poslancov,  za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo žiadosť p. Emílie Špánikovej, bytom Beckov č.79 o prenajatie priestorov 

kaderníctva v obci Beckov - priestory klubu pri parku. 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o neúnosnej bytovej situácii p. M.Vaculu, ktorý žije 

u p. Anny Škodákovej. O prerokovaní tejto situácie informoval tiež predseda sociálnej 

komisie p. Ľ.Hajdúšek. Obecné zastupiteľstvo pokladá stav domu za neobývateľný a je 

potrebné hľadať riešenie. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť 

umiestnenie p. Milana Vaculu v špecializovanom sociálnom zariadení. 

Starosta obce informoval poslancov o výmene zariadení na ČOV Národnou diaľničnou 

spoločnosťou v celkovej výške 29 696,40 € s DPH. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

K bodu 13.: 

Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu. Ing. N. Ondrčka upozornil na 

nebezpečnú dopravnú situáciu v ulici Veterná, kde pri výjazde na hlavnú cestu od Trenčína 
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nie je dobrá prehľadnosť. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosť 

umiestnenia dopravného zrkadla . 

 

K bodu 14.: 

Návrh na uznesenie z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

14.9.2018 : 

 

uz.č.357/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.6.2018 bez pripomienok. 

 

uz.č.358/2018/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu riaditeľa ZŠ s MŠ 

J.M.Hurbana o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2017/2018 s pripomienkou, doplniť správu o štatistiky  a konkrétne výsledky a úspechy školy. 

 

b/ Obecné zastupiteľstvo požiadalo riaditeľa ZŠ s MŠ J.M.Hurbana Beckov, aby predložil do 

30.9.2018 finančné požiadavky z obce. 

 

uz.č.359/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu úpravy rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 – zmena č. 3 bez pripomienok. 

 

uz.č.360/2018– Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 – 

č. 3 bez pripomienok. 

 

uz.č.361/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu kontrolnej 

činnosti hl. kontrolórky obce za 1. polrok 2018 bez pripomienok. 

 

uz.č.362/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2018 o podmienkach poskytovania 

dotácií  z prostriedkov Obce Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.363/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 

22.5.2013 podpísanú so spoločnosťou Double agency, s.r.o. so sídlom Beckov č.405 

s pripomienkou ohľadne dopracovania dodatku v prípade revitalizácie parku. 

 

uz.č.364/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Zuzany Tehlárovej , 

bytom Beckov č. 556 o zmenu Územného plánu obce Beckov. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo požaduje doplniť žiadosť o zmenu Územného plánu obce Beckov 

o súhlas všetkých vlastníkov pozemku parc.č. 1513/1. 

 

uz.č.365/2018/a - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť vlastníkov bytov Beckov 

č.195 v zastúpení Tryes Real Estate, Palackého 6403, Trenčín o odpredaj resp. prenájom 

pozemku parc. č. 193/3 v k.ú. obce Beckov.  

 

b/Obecné zastupiteľstvo  navrhuje žiadateľom predmetnú časť pozemku – skutočného stavu 

parkoviska, z parcely 193/3 oddeliť geometrickým plánom a požiadať obec o dlhodobý 

prenájom . 

 

uz.366/2018/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Ing. Milana Jurzu, bytom 

Beckov č.98 o odkúpenie pozemku a stavebných objektov do majetku obce. 
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b) Obecné zastupiteľstvo odporučilo predmetnú žiadosť prerokovať v stavebnej a finančnej 

komisii a takto posúdenú žiadosť bude prejednávať obecné zastupiteľstvo na ďalšom 

zasadnutí. 

 

uz.č.367/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  žiadosť p. Emílie Špánikovej, bytom 

Beckov č.79 o prenajatie priestorov kaderníctva v obci Beckov - priestory klubu pri parku. 

 

uz.č.368/2018/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zlej sociálnej situácii 

p. Milana Vaculu a p. Anny Škodákovej, Beckov č.50. 

 

b/ Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť umiestnenie p.Milana Vaculu do 

špecializovaného sociálneho zariadenia. 

 

uz.č.369/2018 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosť 

umiestnenia dopravného zrkadla . 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia konaného 14.9.2018. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 19.9.2018 

Zápis spracovala A.Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Marek Jambor       Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Daniel Hladký 


