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 Z á p i s n i c a 

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8.4.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. J. Hlava, A. Kabelíková 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh na zmenu ÚPN–O Beckov – lokalita za školou 

5. Investičný zámer – uloženie IS v pozemkoch obce 

6. Informácia o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ 

7. Schválenie členov rady školy nominovaných za zriaďovateľa 

8. Správa riaditeľa n.o. Hrad Beckov – informácia z výročnej správy 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu na rok 2022- úprava č.2 

10. Zmena rozpočtu Obce Beckov na rok 2022 – úprava č.2 

11. Inventarizácia majetku a záväzkov obce, účty za rok 2021, vyradenie a preradenie 

majetku 

12. Zmena sadzobníka služieb 

13. Zmluva o spolupráci s Double Agency s.r.o. – „Beckovské slávnosti“ 

14. Návrhy na Ceny obce 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, prítomných 7 

poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  
 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. L. Vaneka a Ing. J. Macejku, za overovateľov 

zápisnice určil pp. P. Benka a Ing. J. Martiša. Za zapisovateľku určil p. A. Benkovú. Predložil 

návrh programu podľa pozvánky, Ing. J. Martiš navrhol program doplniť v bode rôzne 

o úpravu VZN o poplatkoch za komunálne odpady a DSO na rok 2022. Peter Benko navrhol 

doplniť prerokovanie umiestnenia PAKETA Boxu v obci. Starosta obce dal o návrhu 

programu s doplnkami hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program s doplnkami a  návrhovú komisiu. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo  zasadnutia konaného dňa 11.2.2022 

previedol zástupca starostu p. Ing. Jaroslav Martiš. Poslanci nemali k plneniu uznesení žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.2.2022 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Návrh na zmenu ÚPN – O Beckov – lokalita za školou – starosta obce privítal na rokovaní 

žiadateľov o zmenu pp. Milana Hurtoňa, Jána Pienčáka, Michala Urbánka a Ing. Romana 
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Jurčáka, ktorí požiadali obecné zastupiteľstvo o zmenu územného plánu v lokalite za školou 

z plôch rekreácie a športu na IBV a zmiešané územie. Ján Pienčák – jedná sa o rozšírenie 

územia nie zmenu ÚPN. Ing. J. Martiš – poslanci žiadali spracovanie územného plánu zóny. 

Prístup k lokalite, ako budú riešené inžinierske siete? Dopredu musíme vedieť, ako táto 

lokalita bude vyzerať. Musia byť jasne zadefinované regulatívy. Štúdia bola spracovaná, 

poslanci dali pripomienky k štúdii. 

E. Benko – nikto sa nechce prieť, že sa v predošlom období schválilo, že obec súhlasí so 

zmenou na IBV. Nebol spracovaný územný plán zóny.  

Milan Hurtoň – myslí si, že pre obec by bolo prínosom, keby sa do obce prisťahovali noví 

občania.  

Michal Urbánek – spoluvlastník pozemkov – asi by bolo dobré riešiť využitie územia – 

1.otázka, ktorú žiadajú od obce je, že čo chce obec mať na tých pozemkoch? 

Ing. J. Macejka – v roku  2019 bola žiadosť prejednávaná na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a bolo stretnutie so spracovateľom územného plánu p. Ing. arch Perneckým, 

z ktorého vyplynulo, čo požaduje obec od investorov. 

Ing. J. Martiš – odpovedal na nesúhlas žiadateľov so stanovením regulatívov. Obecné 

zastupiteľstvo nemôže len zmeniť územie z R2 na IBV. Keď robíme zmenu, musíme vedieť, 

ako bude územie vyzerať po zmene. Nemáme problém s tým, aby sa tam stavalo. Poslanci sa 

chcú v budúcnosti vyhnúť budúcim problémom napr. s dopravou. Pri vydávaní územného 

rozhodnutia už poslanci do konania nemôžu zasahovať. Musia byť určené podmienky 

dopredu. Bude stačiť predbežná štúdia. 

E. Benko – potrebujeme vidieť zámer, s čím v území investori počítajú, koľko domov, 

vypočítaný približný počet obyvateľov. Či zámer počíta s výstavbou zdravotného strediska, 

materskej škôlky, ihrísk, zelene. Máme schválené 3 územia na bývanie, obec sa musí 

rozhodnúť, či chce taký veľký rozvoj, vyplývajú potom z toho ďalšie povinnosti pre obec.  

Pán Ing. Jurčák – má žiadosť na zmiešané územie – môže postaviť aj školu aj škôlku.  P. M. 

Hurtoň – potrebujeme súhlas obce na to, aby Ing. Pernecký spracoval návrh.  

Poslanci prisľúbili, že obecné zastupiteľstvo schváli pripomienky – požiadavky. 

E. Benko – existuje dokument využiteľnosti územia? Problém je so škôlkou a zdravotným 

strediskom.  M. Hurtoň – potrebujeme súhlas obce s podmienkami.. 

P. Benko – točíme sa stále dokola, zastupiteľstvo stanoví podmienky a žiadatelia sa rozhodnú, 

či budú ďalej pokračovať. Obecné zastupiteľstvo schváli podmienky do 1 mesiaca. Poslanci 

odporučili zvolať pracovné stretnutie so spracovateľom územného plánu. Starosta obce dal 

o návrhu hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať regulatívy pre predmetné územie do 

termínu najbližšieho zasadnutia  obecného zastupiteľstva, teda do 10.6.2022. Uložilo 

obecnému úradu zaslať po schválení regulatívy všetkým žiadateľom o zmenu územného 

plánu. 

 

K bodu 5.: 

Investičný zámer – uloženie IS v pozemkoch obce – starosta obce objasnil žiadosť, priložená 

k zápisnici, o uloženie sietí v našich pozemkoch. Vysvetlil, že geometrickým plánom by sa 

vyčlenila z pozemku investora časť na prejazd a vjazd na obecný pozemok k obecnému úradu. 

E. Benko – malo by sa jednať len o dočasné riešenie – pripojenie, pretože ak sa v tejto lokalite 

vybuduje viac výrobných prevádzok, nebude príkon dostatočný a môže dochádzať 

k výpadkom elektriky obecnom úrade aj na hlavnej ulici. Bolo by vhodné vyzvať žiadateľov 

na rokovanie s tým, že by si mali dať požiadavku na  Západoslovenskú distribučnú na 

vybudovanie trafostanice pre predmetné územie. Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom 

uznesení. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 
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zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Realitnej kancelárie UPliving, s.r.o., Ľudmily 

Podjavorinskej 10, Nové Mesto nad Váhom o umiestnenie technických sietí v pozemkoch 

5127/4, 1513/2, 1510/1 v k. ú. obce Beckov. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu 

vyvolať rokovanie s vlastníkmi pozemkov s cieľom zabezpečiť prístup obce na pozemok 

parc.č.1513/2 (za požiarnou zbrojnicou). 

 

K bodu 6.: 

Informácia o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ – starosta obce informoval o zápise detí do 

1.ročníka na školský rok 2022/2023, riaditeľ školy sa ospravedlnil. Informácia písomne, 

priložené k zápisnici. Bolo zapísaných 17 detí, 1 dieťa bolo choré, nemohlo sa zápisu 

zúčastniť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie na vedomie písomnú  informáciu riaditeľa 

ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove o zápise detí do 1.ročníka základnej školy bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Schválenie členov rady školy nominovaných za zriaďovateľa – starosta obce informoval, že 

funkčné odbobie rady školy sa skončili 25.10.2021. Keďže počas núdzového stavu z dôvodu 

Corona vírusu nebolo možné vykonať riadnu voľbu členov rady školy, bolo funkčné obdobie 

predĺžené. Núdzový stav bol zrušený dňa 23.2.2022, z toho vyplynulo, že je možná voľba 

novej rady školy. Za obec Beckov starosta obce navrhol nasledovných kandidátov: JUDr. 

Jakub Križan – advokát, Beckov č.507, Mgr. Hana Uhlíková – špeciálny pedagóg, Beckov 

č.33, Anna Kabelíková - riaditeľka MŠ, Beckov č.153, Ing. Štefan Camper – konštruktér, 

Beckov č.204.  Starosta obce informoval, že všetci 4 kandidáti súhlasia s kandidatúrou do 

Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove.  

E. Benko navrhol za zriaďovateľa Ing. Mareka Jambora, Beckov č.616, ktorý rovnako súhlasil 

s kandidatúrou.  

Starosta obce dal hlasovať za každého kandidáta jednotlivo: prítomných 7 poslancov 

- JUDr. Jakub Križan – 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania 

- Mgr. Hana Uhlíková – 3 za, 0 proti, 4 sa zdržali hlasovania 

- Anna Kabelíková – 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania, 

- Ing. Štefan Camper – 4 za, 0 proti, 3 sa zdržali hlasovania, 

- Ing. Marek Jambor – 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove za 

Obec Beckov v zložení:  

JUDr. Jakub Križan – advokát, Beckov č.507, Ing. Marek Jambor – manažér, Beckov č.616, 

Anna Kabelíková – riaditeľka MŠ, Beckov č.153, Ing. Štefan Camper – konštruktér, Beckov 

č.204. 

 

K bodu 8: 

Správa riaditeľa n.o. Hrad Beckov – informácia z výročnej správy – správa predložená 

písomne, predložil Mgr. Peter Pastier, riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov. Poslanci 

správu obdržali e-mailom, najskôr sa správa bude schvaľovať na rokovaní Správnej rady 

Hradu Beckov. Poslanci vzali na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení 

neziskovej organizácie Hrad Beckov, n.o. bez pripomienok.  Riaditeľ informoval o podpísaní 

zmluvy na rekonštrukciu západného paláca s dodávateľom a o prácach, ktoré momentálne na 

hrade prebiehajú. Starosta obce poslancov informoval o poslednom zasadnutí starej správnej 

rady , ktorá zvolala valné zhromaždenie, na ktorom bude zrušené Združenie právnických osôb 

hradu Beckov. 
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K bodu 9.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu na rok 2022- úprava č.2 – hlavná 

kontrolórka obce predložila svoje odborné stanovisko, písomne, priložené k zápisnici, 

poslanci ho obdržali e-mailom. Hl. kontrolórka Ing. A. Trstenská v stanovisku konštatovala, 

že návrh zmeny rozpočtu je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Týmto 

rozpočtovým opatrením sa upraví bežný rozpočet na výdavkovej strane, upravený rozpočet je 

zostavený ako vyrovnaný a navrhovanú zmenu rozpočtu č.2 odporúča obecnému 

zastupiteľstvu schváliť. Poslanci nemali k odbornému stanovisku hl. kontrolórky žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.2. 

 

K bodu 10.: 

Zmena rozpočtu Obce Beckov na rok 2022 – úprava č.2 – predložil starosta obce, písomne, 

priložené k zápisnici. Starosta obce informoval poslancov, že návrh zmeny rozpočtu bol 

prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. E. Benko – komisia prejednala žiadosti 

organizácií o dotácie z rozpočtu obce a odporučila zmeny v návrhu zmeny rozpočtu, ktoré 

boli zapracované do návrhu, ktoré poslanci obdržali e-mailom. Poslanec L. Vanek požiadal 

o úpravu príspevku  pre OŠK Beckov o 1000 €, ako bolo pôvodne v žiadosti. Tiež združenie 

Kolowrátok žiada vyšší príspevok. Ing. J. Martiš navrhol, aby sa na výmenu čerpadla poskytli 

peniaze z rezervného fondu, nakoľko sa jedná o havarijnú situáciu. Ing. J. Macejka navrhol 

úpravu rozpočtu – navýšiť dotáciu pre OŠK Beckov o 1000 € a pre OZ Kolowrátok o 150 € 

z financií, ktoré mali byť poskytnuté na výmenu čerpadla, z rezervného fondu vyčleniť 1150 € 

na výmenu havarijného stavu čerpadla. Poslanci sa s týmto návrhom stotožnili. Starosta obce 

dal o návrhu hlasovať, 7 poslancov prítomných 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.2 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 11.: 

Inventarizácia majetku a záväzkov obce, účty za rok 2021, vyradenie a preradenie majetku – 

starosta obce informoval poslancov, že inventarizácia prebehla, všetky komisie odovzdali 

inventarizačné zoznamy, na ktorých navrhli vyradiť nepotrebný, starý alebo poškodený 

majetok. Finančná komisia neodporučila schváliť zoznam majetku na vyradenie a žiadala 

predsedov jednotlivých komisií o doplnenie dôvodu vyradenia. Ing. J. Martiš – nesúhlasí 

s takýmto postupom, musel si zobrať dovolenku v zamestnaní, aby inventúru uskutočnil a je 

presvedčený, že každý, kto inventúry robil, nenavrhol vyradiť majetok svojvoľne, ale určite 

bol poškodený, starý, nepoužíva sa alebo niečo podobné, čo bolo dôvodom na vyradenie 

a nebude teraz do inventúrnych zoznamov dopisovať dôvod vyradenia.  Ing. J. Macejka – 

navrhol v komisii, aby sa dopísal dôvod, pretože v zozname bol majetok nadobudnutý v roku 

2018, ale netrvá na tomto návrhu. P. Benko – u hasičov tiež bolo nedostatočné označenie 

majetku, potom sa ťažko inventúra robí.  

Finančná komisia ďalej odporučila schváliť bezplatný prevod majetku obce – kosačku 

a zateplenie materskej školy do majetku ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov č.410 

s pripomienkou, že základná škola uzavrie zmluvu s OŠK Beckov o zapožičiavaní kosačky na 

kosenie ihriska. K návrhu neboli prednesené žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať 

o uzneseniach, prítomných 7 poslancov, 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania pri uznesení 

o vyradení navrhnutého majetku.  O prevode majetku hlasovalo 7 poslancov za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo  návrh na vyradenie majetku v celkovej 

hodnote 86 251,80 €  bez pripomienok.  
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Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný prevod majetku obce do majetku Základnej školy 

s materskou školou J.M. Hurbana v Beckove : 

 

- žací stroj AJ 102/22HP TE-P1, traktorová kosačka, ID majetku 81, register STR, číslo 

5001/11 za podmienky uzavretia zmluvy s OŠK Beckov o zapožičiavaní kosačky na kosenie 

futbalového ihriska, 

- technické zhodnotenie majetku – Zateplenie materskej školy, ID majetku 2537, register 

BUD, číslo 138, obstarávacia cena 41 982,22 €. 

 

K bodu 12.: 

Zmena sadzobníka služieb – starosta obce predložil návrh na zmenu sadzobníka služieb 

z dôvodu zvyšovania nákladov. Návrh bol zaslaný poslancom e-mailom, písomne, priložený 

k zápisnici. Zvýšil sa poplatok za vývoz fekálií a z rokovania finančnej komisie vyplynul 

návrh na zrušenie poplatku za Beckovské noviny, z ktorých nebol veľký príjem. 

K predloženému návrhu neboli pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 

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

služieb Obce Beckov platný od 1.5.2022 bez pripomienok. 

 

K bodu 13.: 

Zmluva o spolupráci s Double Agency s.r.o. – „Beckovské slávnosti“- starosta obce 

informoval poslancov, že p. Boris Klčovský , konateľ DOUBLE AGENCY, s.r.o. Beckov 

č.405 predložil na obecný úrad návrh Zmluvy o spolupráci, v zmysle dohody zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2021. Poslanec P. Benko nechápe, prečo sa má 

predĺžiť zmluva na 3 roky? A prečo sa volá zmluva o spolupráci, v čom spolupracuje agentúra 

s obcou? B. Klčovský vysvetlil, že vždy bola predĺžená na tri roky, posledný dodatok bol 

podpísaný v roku 2018. Spolupráca s obcou bola v tom, že obec poskytovala elektrinu, vodu, 

zaplatila vývoz odpadu, ktorý na slávnostiach vznikol. Agentúra platí všetky náklady, 

slávnosti sú najväčšou propagačnou akciou obce, občania majú zľavnené vstupné. E. Benko – 

vysvetlil, prečo to bola spolupráca s obcou, obec oslovila agentúru, aby slávnosti 

zorganizovala. Navrhol, aby do zmluvy bolo doplnené v článku IV, bod 5 – obmedzenie 

a regulácia parkovania v obci – zodpovedný objednávateľ. Obecné zastupiteľstvo poverilo 

obecný úrad dopracovať zmluvu podľa pripomienok uvedených v zápisnici. 

 

K bodu 14.: 

Návrhy na Ceny obce – starosta obce informoval poslancov, že zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa do leta uskutoční už len 10.6.2022, tak je potrebné predložiť návrhy na 

ocenenie, ktoré sa udeľuje počas Dní Beckova v auguste, ak majú nejaké návrhy, do 

10.6.2022. Obecné zastupiteľstvo uložilo predložiť návrhy na udelenie Ceny obce do termínu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10.6.2022 s odôvodnením udelenia 

ocenenia v zmysle Štatútu obce Beckov. 

 

K bodu 15.: - rôzne – 

Starosta obce informoval o listoch doktoriek nášho zdravotného strediska, ktoré boli 

prerokované na zasadnutí finančnej komisie. Predseda finančnej komisie p. E. Benko 

konštatoval, že za posledné roky sa len investuje do zdravotného strediska, ale žiadna z týchto 

investícií nesmerovala k úspore energií. Finančná komisia odporučila upraviť nájomné 

zmluvy doktoriek a urobiť nejakú finančne nenáročnú energetickú analýzu s cieľom nájsť 

najefektívnejšie  možnosti energetickej úspory a na základe navrhnutých opatrení uskutočniť 

cenový prieskum. Starosta obce dal hlasovať o navrhnutých uzneseniach, prítomných 7 
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poslancov 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému 

úradu upraviť nájomné zmluvy so všetkými nájomcami Zdravotného strediska v Beckove. Do 

nájomnej zmluvy so zubným lekárom zapracovať  spotrebu elektrickej energie  podľa 

podružného elektromeru pre zubnú ambulanciu a časť nákladov na spoločné priestory. 

Spotrebu elektrickej energie v detskej ambulancii a ambulancii všeobecného lekára vyriešiť 

podielom na rozdiele medzi celkovou spotrebou a spotrebou zubnej ambulancie. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu dať spracovať energetickú analýzu budovy 

zdravotného strediska s cieľom nájsť najefektívnejšie a najrýchlejšie možnosti energetickej 

úspory (vyregulovanie sústavy, výmena kotla, osadenie hlavíc) a na základe navrhnutých 

opatrení uskutočniť cenový prieskum. 

 

Schválenie žiadostí v zmysle VZN č.4/2021, čl. 10, písm. b) – predsedníčka sociálnej komisie 

Ing. Lenka Bartošová, PhD. informovala poslancov o prerokovaní žiadostí o zníženie alebo 

odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ak sa občan nachádza 

v nepriaznivej sociálnej situácii. Predložila písomný materiál, ktorý bol zaslaný poslancom e-

mailom, priložený k zápisnici. Bolo podaných 11 žiadostí, ktorým komisia odporúča 

vyhovieť. Poslanci nemali k predloženým žiadostiam pripomienky. Starosta obce dal 

o navrhnutých uzneseniach hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 11 žiadostí obyvateľov obce o zníženie 

alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb v zmysle VZN  č,4/2021 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čl.10, písm. b). 

Obecné zastupiteľstvo schválilo, na základe odporučenia sociálnej komisie žiadostiam 

vyhovieť, a žiadateľom poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  odpúšťa.  

 

Uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 8.4.2022 : 

 

uz.č.318/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.2.2022 bez pripomienok. 

 

uz.č.319/2022 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh predkladateľov Geoterm 

Beckov a.s,- predseda predstavenstva Ján Pienčák, Beckov č.5, Ing. Marián Legerský, Bošáca 

141, Milan Hurtoň a Marta Hurtoňová, Melčice – Lieskové 170 a žiadosť o rozšírenie zámeru 

Ing. Romana Jurčáka, Na Zongorke 7291/14, Trenčín, na zmenu ÚPN-O Beckov – lokalita R2 

a prislúchajúcich pozemkov parc.č.2326/11,  2326/14  za školou z funkčného využitia pre 

šport a rekreáciu na zmiešané využitie: IBV a šport a rekreácia. 

 

uz.č.320/2022 - Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu dopracovať regulatívy pre 

predmetné územie do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

uz.č.321/2022 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zaslať regulatívy po schválení 

obecným zastupiteľstvo všetkým žiadateľom. 

 

uz.č.322/2022 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Žiadosť Realitnej kancelárie 

firmy UPliving, s.r.o, Ľudmily Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

o umiestnenie technických sietí v pozemkoch obce parc.č.5127/4,  1513/2, 1510/1 v k. ú. obce 

Beckov. 
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uz.č.323/2022 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vyvolať rokovanie 

s vlastníkom pozemku s cieľom zabezpečiť prístup obce na pozemok parc. č. 1513/2 (za 

požiarnou zbrojnicou). 

 

uz.č.324/2022  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ 

J.M.Hurbana v Beckove o zápise detí do 1.ročníka základnej školy bez pripomienok. 

 

uz.č.325/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana v Beckove za Obec Beckov v zložení:  

JUDr. Jakub Križan – advokát, Beckov č.507, Ing. Marek Jambor, Beckov č.616, Beckov 

č.33, Anna Kabelíková – riaditeľka MŠ, Beckov č.153, Ing. Štefan Camper – konštruktér, 

Beckov č.204. 

 

uz.č.326/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Výročnú správu o činnosti 

a hospodárení neziskovej organizácie Hrad Beckov, n.o. bez pripomienok.  

 

uz.č.327/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.2. 

 

uz.č.328/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – 

rozpočtové opatrenie č.2 s pripomienkami: 

– navýšiť dotáciu pre OŠK Beckov o 1000 € a pre OZ Kolowrátok o 150 € z financií, ktoré 

mali byť poskytnuté na výmenu čerpadla, z rezervného fondu vyčleniť 1150 € na výmenu 

havarijného stavu čerpadla. 

 

uz.č.329/2022 -  Obecné zastupiteľstvo schválilo  návrh na vyradenie majetku v celkovej 

hodnote 86 251,80 €  bez pripomienok. 

 

uz.č.330/2022 -  Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný prevod majetku obce do majetku 

Základnej školy s materskou školou J.M. Hurbana v Beckove: 

 

- žací stroj AJ 102/22HP TE-P1, traktorová kosačka, ID majetku 81, register STR, číslo 

5001/11 za podmienky uzavretia zmluvy s OŠK Beckov o zapožičiavaní kosačky na kosenie 

futbalového ihriska, 

- technické zhodnotenie majetku – Zateplenie materskej školy, ID majetku 2537, register 

BUD, číslo 138, obstarávacia cena 41 982,22 €. 

 

uz.č.331/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  Sadzobník služieb Obce Beckov platný od 

1.5.2022 bez pripomienok. 

 

uz.č.332/2022 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Zmluvu o spolupráci medzi 

Obcou Beckov a agentúrou DOUBLU AGENCY, s.r.o., Beckov č.405, zastúpenú konateľom 

Borisom Klčovským. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad dopracovať zmluvu podľa pripomienok 

uvedených v zápisnici. 
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uz.č.333/2022 – Obecné zastupiteľstvo uložilo predložiť návrhy na udelenie Ceny obce do 

termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10.6.2022 s odôvodnením 

udelenia ocenenia v zmysle Štatútu obce Beckov. 

 

uz.č.334/2022 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu upraviť nájomné zmluvy so 

všetkými nájomcami Zdravotného strediska v Beckove. Do nájomnej zmluvy so zubným 

lekárom zapracovať  spotrebu elektrickej energie  podľa podružného elektromeru pre zubnú 

ambulanciu a časť nákladov na spoločné priestory. Spotrebu elektrickej energie v detskej 

ambulancii a ambulancii všeobecného lekára vyriešiť podielom na rozdiele medzi celkovou 

spotrebou a spotrebou zubnej ambulancie. 

 

uz.č.335/2022 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu dať spracovať energetickú 

analýzu budovy zdravotného strediska s cieľom nájsť najefektívnejšie a najrýchlejšie 

možnosti energetickej úspory (vyregulovanie sústavy, výmena kotla, osadenie hlavíc) a na 

základe navrhnutých opatrení uskutočniť cenový prieskum. 

 

uz.č.336/2022 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 11 žiadostí obyvateľov obce 

o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb v zmysle VZN  

č.4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čl.10, písm. 

b). 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo predložené žiadosti, na základe odporučenia sociálnej 

komisie, a žiadateľom poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  odpúšťa.  

 

Čas zasadnutia obecného zastupiteľstva presiahol 22,00 hod. (22,15 hod.). Starosta obce 

rokovanie zastupiteľstva prerušil a oznámil poslancom, že pokračovanie zasadnutia sa 

uskutoční o dva týždne dňa 22.4.2022. Poďakoval sa poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie 

ukončil. 

V Beckove, 12.4.2022 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Peter Benko       Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Ing. Jaroslav Martiš 

 

 

 

 

 

 

 


