
33.  z á p i s n i c a   

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 27.8.2014  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: 
Miloš Jaroščiak – neospr. 
Martina Striežencová – ospr. 
Anna Kabelíková – ospr. 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. 
3. Prejednanie a schválenie zmluvy pre realizáciu akcie „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 1. etapa“ (zmluvná cena 
19.939,15 € s DPH). 
4. Prejednanie a schválenie zmluvy pre realizáciu akcie „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 1. etapa – Dodatok č.1“ 
(zmluvná cena 8.429,56 € s DPH). 
5. Prejednanie a schválenie zmluvy pre realizáciu akcie „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 1. etapa – Dodatok č.2“ 
(zmluvná cena 4.474,42 € s DPH). 
6. Prejednanie a schválenie zmluvy pre realizáciu akcie „Autobusová zastávka – prístrešok“ (zmluvná cena 4.560,- € 
s DPH). 
7. Prejednanie a schválenie zmluvy pre realizáciu akcie „Výmena podlahovej krytiny v MŠ“ (zmluvná cena 3.321,36 € 
s DPH). 
8. Prejednanie a schválenie zmluvy pre realizáciu akcie „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách“ (zmluvná cena 
20.773,32 € s DPH). 
9. Prejednanie vypísania súťaže pre kúpu zánovného fekálneho voza. 
10. Úprava rozpočtu pre rok 2014. 
11. Diskusia. 
12. Návrh na uznesenie, záver. 
 
K bodu 1. 
Mimoriadne zasadnutie OZ uviedol starosta obce Karol Pavlovič. 
 
K bodu 2. 
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. D. Jarábková a Mgr. R. Muráriková, za overovateľov zápisnice: Ing. M. Jambor a J. 
Zbudila. Starosta dal hlasovať o bodoch programu, návrhovej komisii a overovateľoch. Program zasadnutia bol 
rozšírený o nasledovné body: 
Bod č.11. Vyhlásenie súťaže na dodávateľa  „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 2. etapa  
Bod č. 12 Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa  na rekonštrukciu gotických okien  kaplnky na hrade Beckov  
Bod č. 13 - podanie žiadosti o NFP z Enviromentálneho fondu na výstavbu kanalizácie v časti obce Beckov.  
Poslanci návrhy schválili. Po schválení doplnenia programu sa pôvodný bod 11. upravil na bol 14. a bod 12. na 15. 
 
K bodu 3. 
Poslanci boli o investičnej akcii „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 1. etapa“ informovaní od začiatku a to o zámere, 
vyhlásení súťaže, výbere dodávateľa a aj samotnej realizácii. Zmluvu s firmou KANIX, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 
so zmluvnou cenou 19.939,15 € s DPH schválili bez pripomienok. Prítomných 6 poslancov, všetci za. 
 
K bodu 4. 
Vysvetlenie podala Ing. Jurčacková a Ing. Martiš. Na základe skutočností, ktoré sa ukázali po vybúraní pôvodných 
vrstiev chodníka (podkladov a krytov) a predloženého upraveného rozpočtu so zohľadnením naviac prác a dodávok, 
obec rokovala s dodávateľom  o nasledovne uvedených podmienkach  zákazky a o administratívnych, technických a 
finančných podmienkach dodatku k zmluve. 
Predmetom dodatku bolo doplnenie dodávky a pokládky chýbajúcej dlažby vo vjazdoch do RD, nezohľadnenej vo VV 
realizačného projektu vo výmere 80 m². Práce naviac spojené s rozšírením vstupu pred RD č. 181, rozšírením a 
spojením vstupov pred RD č. 182 a 183 a doplnenie dlažby v ostatných vstupoch v miestach vstupných brán vo 
výmere 82,75 m², vrátane prác spojených so zmenou povrchov (odstránenie pôvodných podkladových vrstiev a 
realizácia nových, osadenie nových obrubníkov). Búranie, resp. rezanie betónov zasahujúcich do chodníka preliatych 



pri stavbách oporných a základových múrikov oplotenia RD a ostatných pôvodných betónov nezohľadnených vo VV 
(rezanie betónov v celkovej dĺžke 152 m). Výšková úprava vpuste (3 ks) a šupátkového poklopu (1 ks). 
Všetky zmeny boli zahrnuté v rozpočte pre práce naviac. OZ vzalo vysvetlenie na vedomie a schválilo dodatok č. 1 
k zmluve s firmou KANIX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom so zmluvnou cenou 8.429,56 €. Prítomných 6 poslancov, 5 za, 
jeden sa zdržal. 
 
K bodu 5 
Vysvetlenie podala Ing. Jurčacková a Ing. Martiš. Zmluvné strany sa dohodli o  vykonaní prác nevyhnutných pre 
odstránenie havarijného stavu časti chodníka nadväzujúceho na chodník, ktorého rekonštrukcia bola predmetom 
pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 25.6.2014. 
Vzhľadom k tomu, že rekonštrukcia chodníka v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 25.6.2014 a jej dodatku č. 1 zo dňa 
17.7.2014 sa ukončila pred úsekom chodníka, ktorý bol v havarijnom stave, tzn., že v dôsledku prasklín a výmoľov 
nebol pochôdzny (chodci tento úsek obchádzali po hlavnej ceste), objednávateľ (Obec Beckov) vyzval dodávateľa 
o predloženie rozpočtu na rekonštrukciu úseku chodníka v celkovej dĺžke 34 m, za podmienky, že dodávateľ nezmení 
jednotkové ceny rozpočtu. OZ vzalo vysvetlenie na vedomie a schválilo dodatok č. 1 k zmluve s firmou KANIX s.r.o. 
Nové Mesto nad Váhom so zmluvnou cenou 4.474,42 € . Prítomných 6 poslancov, 5 za, jeden sa zdržal. 
 
K bodu 6. 
Poslanci prejednali a schválili kúpnu zmluvu na autobusovú zastávku – prístrešok, ktorá bude umiestnená blízko 
lekárne. Zmluva je uzatvorená s firmou ALUMATIC, s.r.o. so sídlom Nové Mesto nad Váhom, so zmluvnou cenou 
4.560,05 €. Prítomných 6 poslancov, z toho 5 za, 1 sa zdržal hlasovania. 
 
K bodu 7. 
Poslanci prejednali a schválili zmluvu o dielo so spoločnosťou Ekopol Plus s.r.o. so sídlom Beckov 148 so zmluvnou 
cenou 3.321,36 € na akciu „Výmena podlahovej krytiny v priestoroch MŠ v Beckove“. Prítomných 6 poslancov, z toho 
5 za, 1 sa zdržal hlasovania. 
 
K bodu 8. 
Poslanci prejednali a schválili zmluvu o dielo so spoločnosťou CEMIS, s.r.o. so sídlom Vlčkovce, so zmluvnou cenou 
20.773,32 €. Prítomných 6 poslancov, všetci za. 
 
K bodu 9 
Vypísanie súťaže na kúpu zánovného fekálneho vozidla – starosta obce navrhol kúpu zánovného fekálneho vozidla do 
výšky 25.000,00€ z dôvodu, že používaný fekál je už značne opotrebovaný.   Ing. Martiš – prečo chceme kupovať  
fekálny voz, pre potreby vývozu by pravdepodobne  postačoval fekál pripojený za traktorom. Treba  preveriť, či pri 
súčasnom vývoze fekálií je potrebné fekálne vozidlo zakúpiť, treba prepočítať podľa hospodárenia v podnikateľskej 
činnosti,  ako ovplyvní kúpa vozidla ďalšie podnikanie v tejto činnosti  a tiež  preveriť, aká je situácia na trhu,  t.j. 
ponuku fekálnych vozidiel + prípojných vozidiel za traktor. Kúpa fekálneho vozidla sa bude prejednávať až po 
preverení týchto pripomienok. 

K bodu 10 
Potrebu zmien rozpočtu vysvetlila Ing. Kopúnová, taktiež jednotlivé položky,  v ktorých nastávajú zmeny. Pri položke 
kúpa auta pre potreby výdajne jedál – Ing. Jambor navrhol, že je možnosť zakúpiť zachovalé a cenovo dostupné auto 
od Ministerstva vnútra. P. starosta – tieto vozidlá nie sú v dobrom technickom stave, majú najazdených veľa 
kilometrov. Vozidlo je však potrebné na tento každodenný prevoz jedál. Naplánovaná suma je vysoká, vozidlo sa dá 
pre dnešných cenách zakúpiť do výšky 4000,-€. Ostatné fin. prostriedky vo výške 4000,- € zostávajú v rezervnom 
fonde.  Ing. Martiš – je potrebné k výdajni jedál upraviť prístupovú cestu,  súčasný prístup k výdajni je komplikovaný. 
Treba naplánovať sumu vo výške 4.000 € na úpravu príjazdu k výdajni jedál.  Prípadné ďalšie fin. prostriedky treba 
získať pomocou sponzorov. Oprava kanála v Matiáške – potrebu navýšenia fin. prostriedkov vysvetlila Ing. 
Jurčacková.  Lekáreň  –  je potrebné  budovu lekárne aj zatepliť, nielen natrieť fasádu – p. Benko, Ing. Martiš. Bolo by 
treba zatepliť aj zdravotné stredisko, znížiť tak náklady na energie.  Žiadosť ZŠ s MŠ  - navýšiť originálne kompetencie  
o 4300,-€  - potreba vyplatenia finančných prostriedkov pracovníčke p. Hrehorovej a tiež navýšenie na vyplatenie 
koncoročných odmien pracovníkom MŠ, ŠJ a ŠKD. Finančné prostriedky na  príjazd k výdajni a pre ZŠ s MŠ budú  
z položky, ktorá bola na údržbu chodníkov v obci. 
OZ schvaľuje  Úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 2014 s pripomienkami. Všetci za. 
 
 



K bodu 11 
Informáciu podala Ing. Jurčacková. 
OZ schválili vyhlásenie súťaže na dodávateľa  „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 2. etapa. Prítomných 6 poslancov, 5 
za, 1 sa zdržal. 

K bodu 12 
Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa  na rekonštrukciu gotických okien  kaplnky na hrade Beckov – vysvetlila  Ing. 
Jurčacková; suma 19.900,- bez DPH. Prítomných 6 poslancov, 5 za, 1 sa zdržal. 
 
K bodu 13 
Ing. Jurčacková informovala poslancov OZ o možnosti podania žiadosti o NFP z Enviromentálneho fondu na výstavbu 
kanalizácie v časti obce Beckov. Jedná sa o prepojenie už vybudovanej kanalizácie s ČOV  - časť pre rok 2015. 
Prítomných 6 poslancov, 5 za, 1 sa zdržal. 
 
K bodu 14 
Poslanci OZ sa vyjadrovali k jednotlivým bodom počas ich prejednávania.  
 
K bodu 15. 
Návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 27.8.2014: 
 
uz. č. 349/2014 – OZ schválilo zmluvu pre realizáciu akcie „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 1. etapa“ bez 
pripomienok; 
 
uz. č. 350/2014 – OZ schválilo zmluvu pre realizáciu akcie „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 1. etapa – Dodatok č.1“ 
bez pripomienok; 
 
uz. č. 351/2014 – OZ schválilo zmluvu pre realizáciu akcie „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 1. etapa – Dodatok č.2“ 
bez pripomienok; 
 
uz. č. 352/2014 – OZ schválilo zmluvu pre realizáciu akcie „Autobusová zastávka – prístrešok“ bez pripomienok; 
 
uz. č. 353/2014 - OZ schválilo zmluvu pre realizáciu akcie „Výmena podlahovej krytiny v MŠ“ bez pripomienok; 
 
uz. č. 354/2014 - OZ schválilo zmluvu pre realizáciu akcie „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách“ bez 
pripomienok; 
 
uz. č. 355/2014 – OZ schválilo Zmenu rozpočtu obce Beckov na rok 2014 s pripomienkami (viď zápisnica); 
 
uz. č. 356/2014 – OZ schválilo vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa na „Oprava chodníka pri ceste II/507 – 2. 
etapa“ bez pripomienok; 
 
uz. č. 357/2014 – OZ schválilo vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa na rekonštrukciu gotických okien kaplnky na 
Hrade Beckov bez pripomienok; 
 
uz. č. 358/2014 - OZ schválilo podanie žiadosti o NFP z Enviromentálneho fondu na výstavbu kanalizácie v časti obce 
Beckov bez pripomienok. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia, konaného dňa 27.8.2014. Po vyčerpaní všetkých 
bodov programu starosta poďakoval prítomných za  účasť a zasadnutie ukončil. 
V Beckove, 5.9.2014. 
Zápis spracovala Ing. M. Kopúnová. 
Overovatelia zápisnice: 
Ing. Marek Jambor ............................................ 
Jaroslav Zbudila  ............................................ 
 

Karol Pavlovič 
starosta obce 


