
4. z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 24.3.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. J.Martiš – osp., M.Polák – osp.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
3. NKP – hrad Beckov – Horný hrad – rekonštrukcia, prezentácia zámeru
4. Prejednanie  a schválenie  prípravy  a podania  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok 

z fondov EÚ
5. Prejednanie a schválenie podmienok financovania spoluúčasti
6. Prejednanie a schválenie zverejnenia oznámenia pre vypísanie súťaže na dodávateľa
7. Schválenie kúpy štiepkovača
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie, záver

K bodu 1.:
Neplánované  zasadnutie  obecného zastupiteľstva  otvoril  starosta  obce,  privítal  prítomných 
poslancov (na začiatku rokovania 5, o 17,45 – 7 poslancov),  konštatoval,  že zasadnutie je 
uznášaniaschopné.  Privítal  prítomných  hostí  zo  spoločností  N-NOREA  a.s.  Bratislava 
a OREA  Consulting,  spol.  s.r.o.  Bratislava,  menovite  Mgr.  Z.Gašičovú.  JUDr.  O.Baláža, 
JUDr.  Pospechu a Ing.  Pamětického a vysvetlil  dôvod zvolania  neplánovaného zasadnutia, 
ktorý neskôr bližšie vysvetlili prítomní hostia. 

K bodu 2.:
Do komisií boli navrhnutí poslanci nasledovne – do mandátovej komisie: Mgr. R.Muráriková, 
Ing.  D.Jarábková.  Do  návrhovej  komisie:  J.  Zbudila  a A.Kabelíková,  za  overovateľov 
zápisnice:  E.Benko  a Mgr.  M.Striežencová,  zapisovateľka  A.Benková.  Komisie 
a overovatelia  boli  schválení.  Starosta  predložil  na  schválenie  program  zasadnutia 
s doplnkom: Prerokovanie Zmluvy o budúcej zmluve s TSK. Program aj s doplnkom poslanci 
schválili.

K bodu 3., 4.,5.,6.:
NKP – hrad Beckov – Horný hrad – rekonštrukcia, prezentácia zámeru – zámer rekonštrukcie 
vybraných  častí  Horného  hradu NKP Beckov  predstavila  Ing.  M.Jurčacková.  Uviedla,  že 
predchádzajúce  zastupiteľstvo  schválilo  komplexnú  rekonštrukciu  hradu  Beckov.  Na  hrad 
sme žiadali financie aj z Nórskych fondov, ktoré by zabezpečili podstatne viac financií a bola 
by možnosť  rekonštrukcie  celého hradu.  Tieto  sa  však nepodarilo  vybaviť,  takže  musíme 
žiadať financie  z európskych fondov na postupnú rekonštrukciu.  V tomto prípade sa jedná 
o vybrané časti horného hradu, ktoré majú pre rekonštrukciu hradu strategický význam.
JUDr.  O.Baláž  vo  svojom vystúpení  najskôr  vyslovil  želanie  dobrej  spolupráce  s novým 
obecným  zastupiteľstvom,  predstavil  svojich  kolegov.  Vysvetlil,  ako  sa  postupne  žiadali 
financie. Keď sa na začiatku zadal projekt na rekonštrukciu hradu, bolo potrebné obrovské 
množstvo financií len na Horný hrad, preto sa  žiadali financie aj z Nórskych fondov. Statické 
výskumy hradu v 70-tych rokoch ukázali, že je potrebná sanácia hradného brala, preto by boli 
potrebné financie aj na túto sanáciu. Výzva na podanie žiadostí bude vyhlásená ešte v tomto 
roku, preto je potrebné, aby sme na to boli pripravení. Musíme mať pripravený realizačný 



projekt, hotový výber na dodávateľa. Keďže predpokladáme, že by nám mohli byť poskytnuté 
financie  vo  výške  2  mil.  eur,  možno  1,7 mil.  eur  s DPH, za  tieto  financie  nie  je  možné 
zrealizovať rekonštrukciu celého horného hradu. Musia sa vybrať také časti, ktoré by mohli 
byť funkčné, teda zrealizovať kaplnku, západný palác, delovú baštu – vybudovať v nej výťah, 
ktorý by neslúžil na bežnú prevádzku, ale na zásobovanie a prípadné vyvezenie návštevníkov, 
ktorí by nezvládli výstup po schodiskách na Horný hrad. Keďže obec má vybavené  platné 
stavebné  povolenie,  vypracovaný  projekt,  mohli  by  sme  byť  s podaním žiadosti  úspešní. 
Otázka Severného paláca – zatiaľ je pripravený veľmi dobrý projekt. Zhodnotenie doterajšej 
spolupráce – písomne, priložené k zápisnici.
Starosta obce ďalej informoval, že obec v súčasnej dobe nemá financie na 5% spoluúčasť, 
spoločnosti  N-NOREA  a OREA  ponúkli  pomoc.  Je  potrebné,  aby  sa  každý  poslanec 
a poslankyňa vyjadrili, či do tohto zámeru chceme ísť.
Ing. Jarábková – Projekt obsahuje konkrétne práce? Áno, obsahuje. Projekt je náročný na 
prípravu, ale nemôže obsahovať všetky práce, niektoré sa vyskytnú až pri realizácii. 
Ing. Jarábková – keď sa posúva doba prenájmu hradu z 5 rokov na 15 rokov, čo to znamená? 
Združenie  by  prevádzkovalo  spolu  s obcou  hrad.  Eurofondy  monitorujú  5  rokov,  či  sa 
investície správne  a podľa zmluvy využívajú, preto je potrebné aj na dlhší čas tieto investície 
ochrániť. Ideálny stav by bol, keby prenájom bol na 15 rokov.  
Mgr.Gašičová  –  stavebné  objekty  musia  byť  zachované  podľa  projektu  a rovnako  účel 
využitia  objektov.  Financie,  ktoré budú z činnosti  hradu získané,  musia  byť  reinvestované 
naspäť do hradu.
E.Benko vysvetlil,  aký podiel  majú jednotliví  členovia v Združení.  Spolupráca je ošetrená 
v stanovách,  ktoré  neumožňujú,  aby  jedna  strana  mohla  niečo  riešiť  bez  súhlasu  ďalších 
členov. Vyjadril názor, že všetci by sa mali konkrétne vyjadriť, pretože financie z Európskych 
fondov sa už nebudú dlho poskytovať a táto výzva je možno posledná.
JUDr. Baláž – jeho kolegovia sa zameriavajú na programovú časť využívania hradu. Sú spolu 
s obcou tím, realizačný projekt zaplatí N-NOREA – cca 80 tis. Eur, je to ich investícia do 
Združenia, je potrebné zaplatiť aj keby obec nedostala financie od EÚ.
J.Zbudlila  –  myslí  si  rovnako,  že  každý  by  sa  mal  vyjadriť  a bola  by  škoda  túto  šancu 
nevyužiť.
A.Kabelíková – obec peniaze zo svojho rozpočtu nebu mať, takže súhlasí so zámerom.
Mgr. R.Muráriková – obec tým môže len získať, súhlasí.
Mgr.  M. Striežencová  –  získa  tým nielen  hrad,  ale  aj  občania,  ktorí  majú  záujem v obci 
a podnikať, súhlasí.
Ing. D.Jarábková – 5 ročný monitoring, navrhuje 10 ročný prenájom pre Združenie. Starosta 
dal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať. 1 za, 6 poslancov sa zdržalo. Pozmeňujúci návrh nebol 
schválený.  Za pôvodný návrh 15 rokov – doba prenájmu v Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej 
zmluve so záujmovým združením Beckovský hrad hlasovalo 6 poslancov za, 1 poslankyňa sa 
zdržala hlasovania.  Ing. D.Jarábková súhlasila s prípravou a podaním žiadosti o NFP.
Ing. M.Jambor – súhlasí, pomôže to obci.
Obecné  zastupiteľstvo  vzalo  na  vedomie  prezentáciu  zámeru  rekonštrukcie  vybraných 
objektov  Horného  hradu  NKP  Beckov  a vzalo  na  vedomie   zhodnotenie  spolupráce 
spoločností  N-NOREA, a.s.  Bratislava  a OREA Consulting,  spol.  s.r.o.  Bratislava  s obcou 
Beckov v rokoch 2007 – 2010.
Starosta  obce  dal  hlasovať  o Dodatku  č.  1  k Rámcovej  dohode,  ktorý  poslanci  obdržali 
s pozvánkou. Prítomných 7 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 
1  k Rámcovej  dohode uzavretej  so  spoločnosťou N-NOREA,  a.s.,  Zámocká  č.10,  811 01 
Bratislava.   Ďalej  dal  starosta  obce  hlasovať  o Dodatku  č.1  k Zmluve  o budúcej  zmluve. 
(Písomne, priložené k zápisnici).  Prítomných 7 poslancov, 6 hlasovalo za, 1 poslankyňa sa 
zdržala hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve 
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uzavretej  so  záujmovým  združením   právnických  osôb  Beckovský  hrad  so  sídlom 
Sv.Vincenta č.6, 821 01 Bratislava.
Ďalej  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  prípravu  a podanie  žiadosti  o nenávratný  finančný 
príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu vybraných objektov Horného hradu NKP Beckov za 
podmienky, že financovanie 5% účasti obce a ďalších vzniknutých neoprávnených nákladov 
bude zabezpečené z mimorozpočtových zdrojov.
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  zverejnenie  oznámenia  na  výber  dodávateľa  pre  stavbu 
„Rekonštrukcia vybraných objektov Horného hradu NKP Beckov“.

K doplnenému bodu:
Starosta obce privítal ďalších hostí, zástupcov Železníc SR a investora, ktorý realizuje stavbu 
Modernizácia  železničnej  trate  na  vyššiu  rýchlosť.   Objasnil  poslancom,  že  obec  oslovil 
Trenčiansky samosprávny kraj so žiadosťou o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o prevode 
vlastníckeho práva časti pozemnej komunikácie III/061028 o dĺžke 64 m, ktorá sa nachádza 
na našom katastrálnom území.   Hostia objasnili,  že uzavreté zmluvy o budúcich zmluvách 
musia  najskôr  odovzdať  na  Ministerstve  dopravy  až  potom  môžu  spustiť  nadjazd  nad 
železnicou. Údržbu tejto malej časti cesty by robila SSC, k ničomu sa obec nezaväzuje. Obec 
môže jednať s TSK, aby túto časť cesty ponúkol samosprávny kraj na odkúpenie  firme, ktorá 
ju najviac využíva.
E.Benko  –  v podmienkach  zmluvy  musí  byť,  že  TSK  sa  bude  o cestu  starať.  OZ  môže 
prípadne túto zmluvu o budúcej zmluve odobriť, ale v riadnej zmluve to musí byť ošetrené. 
Obecné  zastupiteľstvo  súhlasilo  s uzatvorením  Zmluvy  o uzatvorení  budúcej  zmluvy 
o prevode  vlastníckeho  práva  časti  pozemnej  komunikácie  III/061028  ako  miestnej 
komunikácie s Trenčianskym samosprávnym krajom, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 
Trenčín. Podmienkou uzatvorenia riadnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej 
komunikácii  v zmysle  §  4a)  ods.5  zákona  č.  135/1961  Zb.  o pozemných  komunikáciách 
(cestný zákon) a § 50 a občianskeho zákonníka v platnom znení, náklady na bežnú údržbu 
bude znášať Trenčiansky samosprávny kraj v plnom rozsahu.

K bodu 7.:
Schválenie kúpy štiepkovača – starosta obce informoval, že 21.3.2011 predviedla na obecnej 
prevádzke firma Marián Šupa – záhradná technika tri druhy strojov na drvenie a štiepkovanie 
drevenej  hmoty.  Na základe  odporúčania  vedúceho prevádzky a člena  komisie  ŽP p.  Ing. 
V.Masla by malo zastupiteľstvo stanoviť parametre, ktoré by mal tento stroj spĺňať. Dôležité 
je, aby sa najskôr rozhodlo, či bude slúžiť len na štiepkovanie menšieho rozsahu, alebo sa 
s ním môže ísť aj do inej obce, či má byť s vlastným motorom alebo na kardan, akú hrúbku 
konárov chceme,  aby rezal.  Stanovisko vedúceho prevádzky písomne,  v prílohe zápisnice. 
Ten  odporučil  výber  štiepkovača  s vlastným motorom,  pretože  pohonom z traktora  by  sa 
časom mohol zničiť traktor, ktorý obec potrebuje. Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na 
výber  štiepkovača  v zložení:  K.  Pavlovič  –  starosta  obce,  Ing.  M.Jambor,  Ing.  V.  Maslo, 
M.Hurtík, E.Benko, M.Hurtíková. 
Ďalej  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  parametre,  ktoré  by  štiepkovač  mal  spĺňať:  vlastný 
motor, stresová poistka, štiepkovač na priemer materiálu do 10 cm, vyhadzovanie turbínou 
(komínom), 3 – bodový záves + guľa, cena do 10 tis. Eur s DPH.

K bodu 8.:
Žiadosť  spoločnosti CBI s.r.o.,  Čsl.  armády 22, Nové Mesto nad Váhom a Ing.M. Jurzu, 
Beckov č.98 o povolenie na umiestnenie trafostanice,  ktorá bude slúžiť na zásobovanie el. 
energiou  novej  lokality  na  výstavbu  rodinných domov  Pri  ihrisku,  na  obecnom pozemku 
parc.č.  278/3  o celkovej  ploche  7  x  7  m  vrátane  ochranného  pásma.  Žiadosť  písomne, 

3



v prílohe  zápisnice.  E.Benko  –  uvádzajú  len  túto  lokalitu?,  neexistuje  iné  riešenie?, 
trafostanica znehodnotí  obecný pozemok, ktorý by mohol byť v budúcnosti inak využitý. 
Starosta obce – vytvorí sa možnosť aj pre ďalších záujemcov o výstavbu, ale je pravda, že 
pozemok sa znehodnotí. Žiadatelia neriešili inú alternatívu. OZ navrhlo, aby žiadatelia hľadali 
inú alternatívu umiestnenia trafostanice. Obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosť na ďalšom 
zasadnutí. 

P. J.Zbudila oboznámil poslancov o kladení venca pri príležitosti oslobodenia obce, spojené 
s lampiónovým  sprievodom,   ktoré  sa  uskutoční   8.4.2011  a pozval  poslancov  na  toto 
podujatie.

K bodu 9.:
Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beckove, ktoré sa konalo 
24.3.2011:

Uz. č. 42/2011 – OZ vzalo na vedomie prezentáciu zámeru rekonštrukcie vybraných objektov 
Horného hradu NKP Beckov.

Uz.č.43/2011 – OZ schválilo  prípravu a podanie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) z fondov EÚ na rekonštrukciu vybraných objektov Horného hradu NKP Beckov za 
podmienky:

- financovanie  5% účasti  obce  a ďalších  vzniknutých  neoprávnených  nákladov  bude 
zabezpečené z mimorozpočtových prostriedkov.

Uz.č.44/2011 –  OZ  schválilo  zverejnenie  oznámenia  na  výber  dodávateľa  pre  stavbu 
„Rekonštrukcia vybraných objektov Horného hradu NKP Beckov“.

Uz.č.45/2011 – OZ vzalo na vedomie zhodnotenie spolupráce spoločností  N-NOREA, a.s. 
Bratislava a OREA Consulting, spol. s.r.o. Bratislava s obcou Beckov v rokoch 2007 – 2010. 

Uz.č.46/2011 – OZ schválilo Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode uzavretej so spoločnosťou N-
NOREA, a.s., Zámocká 10, 811 01 Bratislava, bez pripomienok.

Uz.č.47/2011 –  OZ  schválilo  Dodatok  č.  1  k Zmluve  o budúcej  zmluve  uzavretej  so 
záujmovým združením právnických osôb Beckovský hrad so sídlom Sv.Vincenta 6, 821 01 
Bratislava bez pripomienok.

Uz.č.48/2011/a –  OZ     súhlasilo  s uzatvorením  Zmluvy  o uzatvorení  budúcej  zmluvy 
o prevode  vlastníckeho  práva  časti  pozemnej  komunikácie  III/061028  ako  miestnej 
komunikácie  s Trenčianskym samosprávnym krajom, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 
911 01 Trenčín.
b) Podmienkou  uzatvorenia  riadnej  zmluvy  o prevode  vlastníckeho  práva  k pozemnej 
komunikácii  v zmysle  §  4a  ods.5)  zákona  č.  135/1961  Zb.  o pozemných  komunikáciách 
(cestný zákon) a § 50a občianskeho zákonníka v platnom znení, náklady na bežnú údržbu, 
opravy a zimnú údržbu bude znášať Trenčiansky samosprávny kraj v plnom rozsahu.

Uz.č.49/2011 – a) OZ schválilo, na základe Smernice na verejné obstarávanie – zadávanie 
zakázok s nízkymi hodnotami, výberovú komisiu na kúpu štiekovača v zložení: 
K.Pavlovič – starosta obce, Ing. M.Jambor, Ing. V.Maslo, M.Hurtík, E.Benko, M.Hurtíková.
b) OZ schválilo podmienky a parametre  na výber štiepkovača uvedené v zápisnici.
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c) OZ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o kúpe štiepkovača.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia pri  prejednávaní jednotlivých bodoch programu.
Po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu  starosta  obce  ukončil  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva.

V Beckove, 28.3.2011
Zápis spracovala A.Benková

Overovatelia zápisnice:  ............................................
Ernest Benko

.............................................
Mgr. Martina Striežencová

Karol Pavlovič
starosta obce
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