Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.3.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Anna Kabelíková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
5. Informácia o podaných žiadostiach – projekty na základe výzvy
6. Predbežný plán investičných akcií na rok 2019
7. Žiadosť o súhlas so zámerom výstavby – Progresa Final SK
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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. Príloha –
prezenčná listina
K bodu 2.:
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. L. Bartošovú, PhD., a p. E. Benka za
overovateľov zápisnice určil p. Ing. J. Martiša a p. Ing. J. Hlavu. Za zapisovateľku určil p. A.
Benkovú. Starosta obce ďalej predložil program zasadnutia podľa pozvánky. Navrhol doplniť
bod 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu obce na rok 2019 č.1, bod 8. Zmena
rozpočtu obce na rok 2019 č. 1, bod 9. Schválenie platu starostu obce a ďalej číslovanie
bodov programu 10. – 13. O návrhu programu s predloženými doplnenými bodmi a návrhovej
komisii dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program
zasadnutia obecného zastupiteľstva a návrhová komisie boli schválené bez pripomienok.
K bodu 3.:
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 1.2.2019 – previedol zástupca starostu
obce Ing. J. Martiš. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného
dňa 1.2.2019 na vedomie bez pripomienok.
K bodu 4.:
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov – starosta obce predložil návrh na zriadenie obecnej
rady v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 14, ods. 2 - Počet členov obecnej
rady tvorí najviac tretina počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa
prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve. Starosta obce dal hlasovať
o zriadení obecnej rady. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie obecnej rady. Ďalej starosta obce navrhol zloženie
obecnej rady a to Ing. Jaroslav Martiš, zástupca starostu, za strany zastúpené v zastupiteľstve
navrhol p. Ing. L. Bartošovú, PhD. a poslanca Ernesta Benka za nezávislých. P. poslanec E.
Benko navrhol zmenu, pretože obecná rada má byť poradný orgán, ktorý by mali tvoriť
skúsení poslanci, namiesto p. Bartošovej navrhol p. Ing. J. Macejku. Iné návrhy poslanci
1

nenavrhli. Starosta obce dal hlasovať najskôr o pozmeňujúcom návrhu. Prítomných 7
poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Za členov obecnej rady obecné
zastupiteľstvo schválilo pp. Ing. Jaroslava Martiša, Ing. Jána Macejku a Ernesta Benka.
K bodu 5.:
Informácia o podaných žiadostiach – starosta obce požiadal Ing. Jurčackovú, aby poskytla
informáciu. Podaná žiadosť o dotáciu na projekt : Detské ihrisko v parku pre deti od 3 do 14
rokov, podané na Úrad vlády SR v rámci výzvy „Podpora rozvoja športu na rok 2019“,
celkové rozpočtové náklady 12 512,- €, výška požadovanej dotácie 9 956,- €. Ďalšia žiadosť výsadba zelene, podané na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) v rámci
národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska - Zelené obce Slovenska“, financované s podporou EU v rámci operačného
programu – Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Výška požadovaného NFP : 8 412,10 €.
Projekt sa týka dvoch lokalít – priestor okolo regulačnej stanice plynu p. č. 1510/1 a priestor
pri evanjelickom kostole p. č. 138. Spolu sa jedná o výsadbu 50 ks drevín. E. Benko –
v budúcnosti uvažovať s lavičkami v parčíku pri kostole. Ďalej sa pracuje na podaní projektu
na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – obecný úrad a kultúrny dom. Ing. J.
Macejka sa informoval, či sa neuvažuje aj so zateplením materskej škôlky. Materská škola by
nebola veľká investícia, zvládne sa aj z rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie informáciu o podaných žiadostiach.
K bodu 6.:
Predbežný plán investičných akcií na rok 2019 – starosta obce informoval, že investičné akcie
na tento rok boli naplánované v rozpočte obce. Riešiť by sa mali aj parkovacie plochy
v centre obce, prekrytie kanálu pri parku – odkanalizovanie, úprava dvora na zdravotnom
stredisku. Po záverečnom účte obce sa bude vidieť, koľko financií sa bude môcť použiť.
E.Benko – bolo by treba vyčleniť niektoré investície, ktoré by sa dali urobiť v prvej polovici
roka, keďže firmy nemajú v tomto čase až toľko zakázok. Ing. J. Martiš – dať spraviť malý
projekt na riešenie dvora zdravotného strediska. Ing. M. Jambor – sú nové výzvy na
kanalizáciu, bolo by treba sa zamerať na kanalizáciu. Ing. Jurčacková – projekt na kanalizáciu
nie je aktuálny, je potrebné vypracovať nový rozpočet, mnohé veci sa zmenili. Pracujú na tom
pôvodní projektanti, keby sa zadalo novým, trvalo by to ešte dlhšie. Ing. Jambor – komisia
životného prostredia navrhla aj novú výsadbu tují na cintoríne. Ing. J. Martiš – myslí si, že je
dôležitejšie riešiť nový vodný zdroj ako kanalizáciu, pretože sa môže niečo stať s vodným
zdrojom v parku a sme bez vody. Starosta obce informoval, že TVK a.s. je naklonená
vybudovaniu vodného zdroja v Ostredkoch. Ing. J. Martiš – chodník od pošty po školu
v havarijnom stave, potrebné vypracovať projekt. Je nutné zadať projekty, na ktoré máme
financie. Ing. J. Macejka – nezabudnúť na projekt zateplenia materskej škôlky. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave plnenia úloh pre zabezpečenie projektovej
dokumentácie na zámery vyčlenené v rozpočte obce na rok 2019. Obecné zastupiteľstvo
schválilo investičné akcie na rok 2019 s pripomienkami: - doplniť riešenie dopravnej situácie
a parkovacích miest v centre obce – projektová dokumentácia, projektová dokumentácia na
chodník od pošty po školu, pravá strana.
K bodu 7.:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu obce na rok 2019 č.1 – hlavná
kontrolórka p. Z. Krasňanská predložila svoje stanovisko k úprave rozpočtu, písomne,
2

priložené k zápisnici. Odporučila zastupiteľstvu zmenu rozpočtu tak, ako je navrhnutá,
schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k úprave rozpočtu obce na rok 2019 č.1 bez pripomienok.
K bodu 8.:
Zmena rozpočtu obce Beckov na rok 2019 č.1 – predložil starosta obce, písomne, priložené
k zápisnici. Predseda finančnej komisie p. E. Benko informoval prítomných o prerokovaní
zmeny v komisii, ktorá odporučila úpravu prepracovať, doplniť chýbajúce položky. Úprava sa
robila z dôvodu požiadavky základnej školy, ktorej bolo vyhovené. Po úprave rozpočtu je
rozpočet vyrovnaný. Do zmeny boli pripomienky finančnej komisie zapracované. Finančná
komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu schváliť. Ďalšie pripomienky
poslanci k zmene rozpočtu nemali. Starosta obce dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za,
0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce
Beckov na rok 2019 č.1.
K bodu 9.:
Schválenie platu starostu obce – Ing. J. Martiš, zástupca starostu predložil poslancom návrh
na plat starostu obce, písomne, priložené k zápisnici. Poslanci nemali k návrhu pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov. 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi Obce Beckov, pánovi Danielovi Hladkému, podľa
§ 3 ods.1 a § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie platu o 14 %.

K bodu 10.:
Žiadosť o súhlas so zámerom výstavby – Progresa Final SK – starosta obce informoval
poslancov o tom, že im bol e-mailom zaslaný projekt výstavby pracoviska lineárnym
urýchľovačom elektrónov. Niektorí poslanci navštívili podobné zariadenia v Trenčíne. Jedná
sa o dezinfekciu lekárskych materiálov. E. Benko – nemá pripomienky, územie, na ktorom
pracovisko chcú vybudovať je orná pôda, z ktorého nemáme veľké zisky - dane, pre obec
bude prínos na daniach. Jedná sa o územie, ktoré nie je priamo v obci, nachádza sa podľa
územného plánu vo výrobnej zóne. Starosta obce dal hlasovať o predloženom uznesení,
prítomných 8 poslancov, 7 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo
so zámerom výstavby pracoviska s lineárnym urýchľovačom elektrónov v k. ú. obce Beckov
na pozemkoch parc.č.2132/9, 2132/5, 2132/8 pre žiadateľa Progresa Final SK, s.r.o.
Ferienčíkova 18, Bratislava. Pozemky sa nachádzajú podľa platného Územného plánu Obce
Beckov v lokalite výroby a skladového hospodárstva.
K bodu 11.: - rôzne –
Žiadosť p. Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov č. 556 o zmenu výrobného územia na obytnú
zónu. Starosta obce informoval, že táto žiadosť už bola na zasadnutí zastupiteľstva
prerokovávaná, ale bolo potrebné doložiť súhlas ostatných vlastníkov pozemku. Bolo prijaté
uznesenie, že rozhodnutie sa deleguje na novozvolené obecné zastupiteľstvo. Súhlas
ostatných vlastníkov bol doložený. Ing. J. Martiš – územie na výrobu ďalšie v obci nemáme,
preto by sa nemalo meniť. E. Benko – navrhuje žiadať spracovateľa územného plánu
o stanovisko, na základe odborného posúdenia môžu rozhodnúť. Obecné zastupiteľstvo žiada
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obecný úrad, aby požiadal spracovateľa ÚPN–O Beckov o vyjadrenie k žiadosti p. Zuzany
Tehlárovej, bytom Beckov č. 556 o preklasifikovanie výrobnej zóny za obecným úradom na
obytné územie.
Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Beckov č.199 a Beckov č.200 o odkúpenie
pozemku pod bytovými domami – starosta informoval o podaných žiadostiach, potrebné
vypracovať geometrický plán, na základe ktorého zastupiteľstvo rozhodne. Finančná komisia
spracuje finančný návrh odpredaja pozemkov pod bytovkami. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Beckov č.199 a Beckov č.200 o odkúpenie
pozemku. Obecné zastupiteľstvo žiada vlastníkov bytov, aby dali vypracovať geometrický
plán skutkového stavu nehnuteľnosti, ktorú žiadajú odpredať.
Žiadosť p. Ondreja Pavlíka, bytom Beckov č.412 o prenájom alebo odpredaj časti pozemku č.
703/3 – starosta obce informoval, že rovnako táto žiadosť už bola na obecné zastupiteľstvo
predložená, ale rozhodnutie bolo prenesené na novozvolené obecné zastupiteľstvo. Jedná sa
o prístup k jeho pozemku, ktorý chce predať. Finančná komisia neodporučila predaj ani
prenájom obecného pozemku. Obecné zastupiteľstvo chce tak predísť predpokladaným
sťažnostiam nového majiteľa na zápach, ktorý vzniká na prečerpávacej stanici ČOV, ktorá
susedí s pozemkom p. O. Pavlíka. Starosta obce dal o navrhnutom uznesení podľa návrhu
finančnej komisie hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom alebo prenájmom, ani so zriadením vecného
bremena na časť pozemku č. 703/3 v k. ú. obce Beckov žiadateľa p. Ondreja Pavlíka, Beckov
č.412.
Žiadosť p. Mária Maka, bytom Beckov č.285 ohľadne predaja alebo prenájmu časti pozemku
parc. č. 700 v k. ú. obce Beckov – starosta obce informoval, že p. Mako podal žiadosť ešte
v minulom roku, zastupiteľstvo vzalo žiadosť na vedomie a delegovalo rozhodnutie ma
novozvolené zastupiteľstvo. Starosta obce dal o žiadosti hlasovať, prítomných 8 poslancov, 0
za, 8 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Mária
Maka, bytom Beckov č.285 ohľadne odkúpenia – prenájmu časti obecného pozemku parc. č.
700 v k. ú. obce Beckov.
Spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia maliara Ladislava Medňanského –
starosta obce predložil organizačné zabezpečenie podujatia písomne, priložené k zápisnici. Pri
tejto príležitosti bude odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude umiestnená vedľa Kostola
Františkánov, kde stál v minulosti kaštieľ Medňanských. Výstava obrazov sa uskutoční
v kláštore. Starosta obce dal o predloženom organizačnom zabezpečení hlasovať, prítomných
8 poslancov, 6 za, 0 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo
organizačné zabezpečenie spomienky pri príležitosti 100. výročia úmrtia L. Medňanského.
K bodu 12.:
V diskusii p. M. Bubeníková pozdravila poslancov od p. PhDr. Daniely Dvořákovej,
upozornila ďalej na rozbitú lavičku na cintoríne pri Ambrových hrobke, mala pripomienku
k rozmiestneniu lavičiek v parku, mali by byť v skupinách a na nebezpečné prechádzanie cez
cestu pri materskej škôlke.
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Ing. Vladimír Šimončic – v minulosti požiadal o umiestnenie spomaľovača v ulici Nová,
nebolo mu odpovedané. Poslanci upozornili, že v Ulici Nová všetci parkujú na ceste
a k umiestneniu spomaľovača by bolo potrebné mať stanovisko dopravného inžiniera a tiež
súhlas obyvateľov ulice, ktorých by spomaľovač mohol obťažovať. Obecné zastupiteľstvo
uložilo komisii životného prostredia a verejného poriadku previesť kontrolu verejných
priestranstiev. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vyžiadať stanovisko
dopravného inžiniera k riešeniu dopravnej situácie – obmedzenia rýchlosti v Ulici Nová.
P. Benko – parkovanie áut počas Beckovských slávností – potrebné riešiť s usporiadateľmi.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce zvolať stretnutie s organizátormi ohľadne
zabezpečenia parkovania.
Starosta obce informoval poslancov, že boli zakúpené dva koše na psie exkrementy a boli
osadené pri bytových domoch. Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii spracovať
návrh úpravy VZN o miestnych daniach ohľadne zvýšenia dane za psa. Na cintoríne boli
uzamknuté brány, kľúče sa budú vydávať na obecnom úrade a zapisovať, kto si ich požičal.
Ing. Vladimír Šimončic sa pýtal na výmenu dverí na posilňovni, ktoré boli poškodené
zlodejom. Je potrebné pripraviť návrh, preveriť, či sú v rozpočte vyčlenené finančné
prostriedky.
Ing. Marek Jambor informoval poslancov, že komisia životného prostredia a verejného
poriadku navrhla zakúpiť koše na triedený zber odpadu, ktoré by sa mali umiestniť na
obecnom úrade, na zdravotnom stredisku a pri parku. Je dôležité dávať príklad občanom, aby
odpad triedili.
E. Benko informoval poslancov o riešení majetkových vzťahov v Združení Hradu Beckov –
obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce a ďalších členov správnej rady za Obec Beckov
rokovaniami o riešení majetkových vzťahov v Združení právnických osôb Hrad Beckov.
K bodu 13.:
Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa
22.3.2019 :
uz.č.28/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 1.2.2019 bez pripomienok.
uz.č.29/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie Obecnej rady pri Obecnom
zastupiteľstve Obce Beckov podľa zákona o obecnom zriadení.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov obecnej rady: Ing. Jaroslava Martiša, Ernesta
Benka a Ing. Jána Macejku.
uz.č.30/2019 – OZ berie na vedomie informáciu o podaných žiadostiach o dotáciu na základe
výzvy.
uz.č.31/2019/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave plnenia úloh pre
zabezpečenie projektovej dokumentácie na zámery vyčlenené v rozpočte obce na rok 2019.
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b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu doriešiť dopravnú situáciu a parkovanie
v centre obce, vypracovaním projektovej dokumentácie na odkanalizovanie parku,
vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu chodníka od pošty po základnú školu –
pravá strana.
uz.č.32/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k zmene rozpočtu obce na rok 2019 č.1.
uz.č.33/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmenu rozpočtu obce Beckov na rok 2019 č.1
bez pripomienok.
uz.č.34/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi Obce Beckov, pánovi Danielovi
Hladkému, podľa § 3 ods.1 a § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
zvýšenie platu o 14 %.
uz.č.35/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom výstavby pracoviska s lineárnym
urýchľovačom elektrónov v k. ú. obce Beckov na pozemkoch parc.č.2132/9, 2132/5, 2132/8
pre žiadateľa Progresa Final SK, s.r.o. Ferienčíkova 18, Bratislava. Pozemky sa nachádzajú
podľa platného Územného plánu Obce Beckov v lokalite výroby a skladového hospodárstva.
uz.č.36/2019 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Mária Maka, bytom Beckov
č.285 ohľadne odkúpenia – prenájmu časti obecného pozemku parc. č. 700 v k. ú. obce
Beckov.
uz.č.37/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť vlastníkov bytov bytového
domu Beckov č.199 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom Beckov č.199.
b) Obecné zastupiteľstvo rozhodne o odpredaji pozemku na základe vypracovaného
geometrického plánu zadaného žiadateľom.
uz.č.38/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť vlastníkov bytov
bytového domu Beckov č.200 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom Beckov č.200.
b) Obecné zastupiteľstvo rozhodne o odpredaji pozemku na základe vypracovaného
geometrického plánu zadaného žiadateľom.
uz.č.39/2019 – Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť finančný návrh
odpredaja pozemkov podľa predloženého geometrického plánu.
uz.č.40/2019 – Obecné zastupiteľstvo žiada obecný úrad, aby požiadal spracovateľa ÚPN – O
o vyjadrenie k žiadosti p. Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov č.556 o preklasifikovanie
výrobnej zóny za obecným úradom na obytné územie.
uz.č.41/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačné zabezpečenie k príprave
spomienky pri príležitosti 100. výročia úmrtia L. Medňanského.
uz.č.42/2019 – Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom alebo prenájmom ani so
zriadením vecného bremena na časť parcely C-KN parc. č. 703/3 pre žiadateľa Ondreja
Pavlíka, Beckov č.412.
6

uz.č.43/2019 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vyžiadať stanovisko
dopravného inžiniera k riešeniu dopravnej situácie – obmedzenia rýchlosti v Ulici Nová.
uz.č.44/2019 - Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii životného prostredia a verejného
poriadku previesť kontrolu verejných priestranstiev.
uz.č.45/2019/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce
o zakúpení a osadení košov na psie exkrementy.
b) Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii spracovať návrh úpravy VZN o miestnych
daniach ohľadne zvýšenia dane za psa.
uz.č.46/2019 - Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce a ďalších členov správnej rady za
Obec Beckov rokovaniami o riešení majetkových vzťahov v Združení právnických osôb
Hrad Beckov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po
vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.

V Beckove, 26.3.2019
Zapísala A. Benková

Overovatelia zápisnice:

..........................................
Ing. Jaroslav Martiš
Daniel Hladký
starosta obce
..........................................
Ing. Jaroslav Hlava
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