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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.12.2018 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Marek Jambor 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2018 č.5 

4. Schválenie spoluúčasti na podaných projektoch: 

- Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných pre 

rok 2019 

- Obnova hradnej kaplnky NKP hrad Beckov pre rok 2019 

5. Voľba člena Správnej rady Združenia Hrad Beckov 

6. Voľba člena Správnej rady OOCR „Trenčín a okolie“ a voľba člena dozornej rady 

OOCR „Trenčín a okolie“ 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, 

na začiatku rokovania prítomných 8 poslancov,  konštatoval, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Vysvetlil poslancom dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia a to 

prerokovanie spoluúčasti na projektoch týkajúcich sa obnovy NKP hradu Beckov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Annu Kabelíkovú a Ing. Jána Macejku, za 

overovateľov zápisnice p. Ernesta Benka a Ľuboša Hajdúška. 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 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program 

mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený bez pripomienok. 
 

K bodu 3.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2018 č.5 – hlavná kontrolórka obce 

p. Zdenka Krasňanská vysvetlila, že úprava sa nepredkladá z dôvodu zmeny ekonóma obce, 

ktorý sa zaúča, takže sa len vyhodnocuje plnenie a porovnáva s plánovaným rozpočtom. E. 

Benko informoval, že položky, ktoré sa nevyčerpajú, musia byť presunuté z dôvodu, že 

rozpočet musí byť vyrovnaný. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 
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K bodu 4.: 

Schválenie spoluúčasti na podaných projektoch: 

Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných pre rok 2019 

- Ing. Marika Jurčacková vysvetlila poslancom, že hrad potrebuje ďalej pokračovať obnove, 

takže je potrebné žiadať financie na projekty. Plánuje sa úprava chrliča z delovej bašty, 

zastabilizovanie pohľadu zhora do delovej bašty. Na hornom nádvorí je potrebné zasypať 

jednu cisternu, ktorá neslúži svojmu účelu, zasypala by sa a vydláždila. Na dolnom nádvorí sa 

plánuje výsev záťažového trávnika, oprava drevených konštrukcií. Celkový náklad na projekt 

30 220 eur, spoluúčasť 1511 eur. 

Obnova hradnej kaplnky NKP hrad Beckov pre rok 2019 – Ing. M. Jurčacková objasnila, že 

bol vypracovaný historický výskum sakristie, ktorý bol predložený na posúdenie 

pamiatkovému úradu a ten súhlasí s jej obnovou. V kaplnke by sa malo uskutočniť 

reštaurovanie malieb v gotických oknách, zreštaurovanie kamenného portálu, zreštaurovanie 

točitého schodiska na emporu a osadenie portálu sakristie. Celkový náklad na projekt je 

35270 eur a spoluúčasť obce 1763,50 eura. Projekty sa podávajú na MK SR – Obnovme si 

svoj dom. Ing. L. Bartošová mala dotaz, či sa nemôžu podávať projekty aj na iné inštitúcie. 

Ing. Jurčacková a poslanci vysvetlili, že európske fondy a nórske fondy by museli dať výzvy, 

nebola by taká šanca získať financie, hrad chceme opravovať postupne, pretože pri veľkom 

príspevku by bola aj vyššia spoluúčasť a nechcú zbytočne zadlžovať obec. Starosta obce dal 

hlasovať o spoluúčasti obce 3300,00 eur pri podaní projektov, prítomných 8 poslancov, 8 

hlasovalo za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť na 

podaných projektoch: 

Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných pre rok 2019 a 

Obnova hradnej kaplnky NKP hrad Beckov pre rok 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

finančnú spoluúčasť obce do sumy 3300,00 €. 

 

K bodu   5.: 

Voľba člena Správnej rady Združenia Hrad Beckov – starosta obce vysvetlil, že pri zmene 

starostu obce bývalý starosta obce neprejavil záujem ďalej pôsobiť v Správnej rade preto 

navrhol jeho odvolanie. Dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti , 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo odvolalo z funkcie člena Správnej rady Združenia Hrad 

Beckov doterajšieho starostu obce Ing. Jána Križana. Ernest Benko navrhol  p. Daniela 

Hladkého za nového člena správnej rady. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, 8 poslancov 

prítomných, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo za člena 

Správnej rady Združenia Hrad Beckov nového starostu obce p. Daniela Hladkého. 

 

K bodu 6.: 

Voľba člena predstavenstva OOCR „Trenčín a okolie“ a voľba člena dozornej rady OOCR 

„Trenčín a okolie“ -  starosta obce predložil návrh na odvolanie p. Ing. Jána Križana, 

bývalého starostu obce z funkcie člena predstavenstva za obec Beckov.  O návrhu dal 

hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo odvolalo z funkcie člena predstavenstva OOCR „Trenčín a okolie“  

doterajšieho starostu obce Ing. Jána Križana. Poslanci navrhli za člena predstavenstva nového 

starostu. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo za člena predstavenstva OOCR „Trenčín 

a okolie“ nového starostu obce p. Daniela Hladkého. Starosta obce Daniel Hladký informoval 

poslancov, že ako poslanec obecného zastupiteľstva bol delegovaný zastupiteľstvom do 

dozornej rady OOCR „Trenčín a okolie“. Tejto funkcie sa vzdal. Poslanci nepredložili žiaden 

návrh za člena v dozornej rady. Návrh je potrebné podať do zvolania valného zhromaždenia.   
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Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu p. Daniela Hladkého o vzdaní sa funkcie 

člena Dozornej rady OOCR „Trenčín a okolie“ a uložilo obecnému úradu pripraviť voľbu 

nového člena dozornej rady. Termín 1.2.2018. 

 

K bodu 7.: - rôzne – 

Starosta obce navrhol termín riadneho zasadnutia v novom roku na 1. februára 2019. Poslanci 

nemali k návrhu pripomienky. E. Benko navrhol, aby bol harmonogram zasadnutí obecných 

zastupiteľstiev vypracovaný s nosnými bodmi programu, napr. prerokovanie správy o činnosti 

ZŠ s MŠ J. M. Hurbana alebo prerokovanie záverečného účtu obce, prerokovanie správy 

o činnosti hasičského zboru, plnenie daňových povinností a ďalšie dôležité témy, ktoré je 

potrebné počas roka riešiť a naplánovať prípravu materiálov k ich prerokovaniu. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu doplniť harmonogram riadnych zasadnutí obecného 

zastupiteľstva o hlavné body, ktoré sa na zasadnutiach budú prerokovávať. Starosta obce 

pripomenul poslancom, že do 21.januára 2019 majú predložiť návrh na zloženie komisií. 

 

Starosta obce p. Daniel Hladký informoval poslancov o príkaznom liste predsedu Farmy 

Beckov, družstva o tom, že šoféri majú jazdiť po nepoškodenej časti cesty. Poslanci 

nesúhlasia s takýmto  riešením a odporučili starostovi zaslať list predsedovi Farmy Beckov. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zvolať pracovné stretnutie so zástupcami 

Farmy Beckov, družstva za účelom riešenia používania cesty nad Tehelňou a Pieskovou 

dolinou s termínom do konca februára. 

Starosta obce informoval, že na T 815 fekálnom vozidle sú ojazdené pneumatiky a je potrebné 

kúpiť nové z dôvodu bezpečnosti. Jedná sa o 8 ks v cene 220,00 €. Poslanci navrhli cenu do 

300 €,  pretože sa im zdala cena príliš nízka, možno sa jedná o protektorované pneumatiky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup pneumatík na T 815 fekál – 8 ks v cene do 300 € /ks 

s DPH. 

 

K bodu 8.: 

V diskusii Ing. J. Martiš pripomenul, že je potrebné naplánovať, aké stroje alebo vybavenie je 

potrebné kúpiť na obecnú prevádzku, z dôvodu obstarávania prác je potrebné rozhodnúť, aké 

projekty sa budú realizovať.  

E. Benko informoval poslancov, že sa obrátil na občianske združenie Priatelia zeme 

s problémom zberu komunálneho odpadu, je potrebné sa tým určite zaoberať, pretože sa budú 

zvyšovať poplatky za uloženie komunálneho odpadu na skládkach. Bolo by vhodné vytvoriť 

pracovnú skupinu, ktorá by sa odpadmi zaoberala a poznatky vyhodnotila na niektorom 

zasadnutí zastupiteľstva s návrhmi riešenia. Poslanci pripomienkovali, že je potrebné zvýšiť 

poplatok za psa, minimálne v bytovkách a riešiť tiež koše na exkrementy.  

 

K bodu 9.: 

Návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, 

zo dňa 20.12.2018 : 

 

uz.č.9/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky obce 

k úprave rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 bez pripomienok. 

 

uz.č.10/2018  - Obecné zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť na podaných projektoch: 

- Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných pre rok 2019 

- Obnova hradnej kaplnky NKP hrad Beckov pre rok 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

finančnú spoluúčasť obce na týchto projektoch do sumy 3300,00 €. 
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uz.č.11/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo odvolalo  z funkcie člena Správnej rady Združenia 

Hrad Beckov doterajšieho starostu obce Ing. Jána Križana. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo za člena Správnej rady Združenia Hrad Beckov nového 

starostu obce p. Daniela Hladkého. 

 

uz.č.12/2018 – a) Obecné zastupiteľstvo odvolalo z funkcie člena predstavenstva Správnej 

rady OOCR „Trenčín a okolie“  doterajšieho starostu obce Ing. Jána Križana. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo za člena predstavenstva Správnej rady OOCR „Trenčín 

a okolie“ nového starostu obce p. Daniela Hladkého. 

 

uz.č.13/2018 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu p. Daniela Hladkého 

o vzdaní sa funkcie člena Dozornej rady OOCR „Trenčín a okolie a ukladá obecnému úradu 

pripraviť voľbu nového člena dozornej rady. Termín 1.2.2018. 

 

uz.č.14/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup pneumatík na T 815 fekál – 8 ks v cene 

300 € /ks s DPH. 

 

uz.č.15/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termín ďalšieho riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na 1.februára 2019. 

 

uz.č.16/2018 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zvolať pracovné stretnutie so 

zástupcami Farmy Beckov, družstva za účelom riešenia používania cesty nad Tehelňou 

a Pieskovou dolinou s termínom do konca februára. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo dňa 20.12.2018.  

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 27.12.2018 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ernest Benko 

         Daniel Hladký 

         starosta obce 

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

Ľuboš Hajdúšek    

 

 

 

 


