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Z á p i s n i c a 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.9.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ľuboš Hajdúšek – osp. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov za 1. polrok 2019, správa 

riaditeľa školy za šk. rok 2018/2019 

5. Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci 

6. Schválenie návrhu Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 

7. Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu Obce Beckov za I. polrok 2019 

8. Hospodárenie Obce Beckov za I. polrok 2019 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpočtu obce č.4  na rok 2019  

10. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 č.4 

11. Informatívna správa o vykonaných kontrolách hl. kontrolórky obce za 1.polrok 

12. Žiadosti o zmenu ÚPN-O Beckov  

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov a prítomných 

občanov, prítomných 6 poslancov,  konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – 

prezenčná listina 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ernesta Benka a Ing. Mareka Jambora,  za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jaroslava Hlavu a Ing. Jána Macejku. Za zapisovateľku 

určil p. A. Benkovú. Starosta obce ďalej predložil návrh programu zasadnutia podľa 

pozvánky. Vzhľadom na prítomnosť početnej skupiny občanov, obyvateľov bytového domu 

Beckov č.195, navrhol zaradiť do programu za bod 3. žiadosť obyvateľov bytového domu 

Beckov č.195. O návrhu programu 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 28.6.2019 – previedol zástupca 

starostu obce Ing. J. Martiš. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 28.6.2019 na vedomie bez pripomienok. 

 

Žiadosť obyvateľov bytového domu Beckov č.195 – obyvatelia bytového domu sa dozvedeli 

o výstavbe trojdomu, ktorý má byť postavený v tesnej blízkosti pri ich bytovom dome na 

pozemku parc č. 190/18. Pozemok je vo vlastníctve LMT Invest, s.r.o. Nové Mesto nad 

Váhom. Starosta obce informoval, že obec sa vyjadrovala k projektovej dokumentácii, ktorá 

bola v súlade so zákonom. Ing. J. Martiš sa vyjadril, že stavebná komisia riešila žiadosť 
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o uloženie inžinierskych sietí na pozemky vo vlastníctve obce. Vysvetlil občanom, že obec 

musí mať silné argumenty na to, aby nepovolila stavbu. Občania bytovky spíšu svoje 

pripomienky a námietky proti stavbe, ktorá zatiaľ nebola povolená stavebným povolením 

a tieto odovzdajú na stavebný úrad. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyjadrenie 

nesúhlasu občanov bytového domu Beckov č.195 k plánovanej výstavbe rodinných domov na 

pozemku parc.č.190/18. 

 

K bodu 4.: 

Správa riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov o výchovno-vzdelávacej činnosti  v šk. roku 

2018/2019 – predložil riaditeľ školy Mgr. Jozef Pekarovič, písomne, pripojená k zápisnici. 

Informoval poslancov o počte žiakov, ktorí navštevujú základnú školy, počte žiakov v MŠ, 

o počte učiteľov, o tom, aké opatrenia prijali a zlepšenie výsledkov testovania žiakov. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana v Beckove za školský rok 2018/2019. 

 

K bodu 5.: 

Informácia o podaných projektoch a realizácia projektov v obci – Ing. M. Jurčacková 

informovala poslancov o vyhlásení výzvy z Nórskych fondov, o ktorú by sa obec rada 

uchádzala. Bližšie informácie v prílohe. Starosta obce dal hlasovať o súhlase obecného 

zastupiteľstva s podaním projektu na Nórske fondy. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 

sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie projektu z Nórskych fondov 

na rekonštrukciu západného paláca NKP Hradu Beckov. Ďalej informovala p. Ing. Jurčacková 

o podpísaní zmluvy s realizačnou firmou, ktorá bude upravovať dvor za zdravotným 

strediskom. Ďalej poslanci riešili podanie žiadosti na kanalizáciu obce. Projektant p. 

Breznický bude fakturovať vypracovanie projektu na budúci rok, či už bude podkladom pre 

podanie žiadosti z obce alebo cez TVK. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o podaných projektoch  a realizácii 

projektov v obci. 

 

K bodu 6.: 

Schválenie návrhu Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 – predložil 

starosta obce, materiál je priložený k zápisnici. Starosta obce informoval poslancov, že 

program vypracovala odborná firma Odpadový hospodár. Materiál mali poslanci 

k nahliadnutiu. Ing. M. Jambor informoval, že komisia životného prostredia prerokovala 

návrh POH a vzhľadom k tomu, že v roku 2020 sa bude zadávať nový program, nemala 

komisia pripomienky a odporučila obecnému zastupiteľstvu POH na roky 2016 – 2020 

schváliť.  Starosta obce informoval, že program bol schválený Okresným úradom Nové Mesto 

nad Váhom, odborom starostlivosti o životné prostredie. Poslanci nemali k preloženému POH 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Program odpadového hospodárstva Obce Beckov 

na roky 2016 – 2020. 

 

K bodu 7.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu Obce Beckov za I. polrok 2019  - predložila hl. 

kontrolórka obce p. Z. Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Vo svojej správe 

konštatovala, že čerpanie rozpočtu sa plní vo výdavkovej časti za 1.polrok  na 37% 

a v príjmovej časti na 46%. Odporučila obecnému zastupiteľstvu čerpanie rozpočtu obce za 1. 

polrok 2019 zobrať na vedomie. Poslanci nemali k stanovisku kontrolórky pripomienky. 



3 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu Obce 

Beckov za I. polrok 2019. 

 

K bodu 8.: 

Hospodárenie Obce Beckov za I. polrok 2019 predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Predseda finančnej komisie p. E. Benko informoval prítomných o tom, že 

čerpanie rozpočtu prerokovala finančná komisia na svojom zasadnutí, najviac 

pripomienkovala výber daní, ktoré sa za 1.polrok plnili na 14 %. Komisia odporučila 

obecnému zastupiteľstvu zobrať materiál na vedomie s pripomienkou. Poslanci 

k predloženému materiálu nemali ďalšie pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie čerpanie rozpočtu Obec Beckov a čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov 

za 1.polrok 2019 na vedomie s pripomienkou. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo správcovi dane z nehnuteľností predložiť informáciu o plnení 

výberu daní a riešení nedoplatkov na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 9.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpočtu obce č.4  na rok 2019 – predložila hl. 

kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici. Návrh úpravy obsahuje zmeny v bežnom aj 

kapitálovom rozpočte. Úprava rozpočtu sa týka najmä navýšenia v príjmovej časti rozpočtu 

výnos dane z príjmov. Vo výdavkovej navýšenie cestná doprava – oprava komunikácie nad 

Tehelňu. Súčasťou návrhu úpravy je aj návrh úpravy príjmov a výdavkov rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov. Návrh úpravy rozpočtu zreálnil rozpočtové 

príjmy a výdavky v závislosti od predpokladaného vývoja do konca roka 2019. Poslanci 

nemali k stanovisku hl. kontrolórky pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpočtu obce č.4  na rok 2019. 

 

K bodu 10.: 

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 č.4 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Predseda finančnej komisie informoval poslancov o prerokovaní zmeny na 

zasadnutí komisie, finančná komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu úpravu č.4 schváliť. 

Čo sa týka rekonštrukcie cesty nad Tehelňou komisia odporučila vyvolať jednanie 

s užívateľmi cesty, aby sa podieľali na oprave a udržiavaní cesty. Ing. M. Jambor – už dávno 

upozorňuje na zlý stav cesty a poukazuje na to, že za tento stav môže družstvo. Nesúhlasí 

s financovaním opravy z rozpočtu obce. E. Benko – jedná sa o havarijný stav, ktorý sa musí 

riešiť, o spoluprácu, spolufinancovanie alebo inú formu pomoci sa  bude žiadať následne. Ing. 

J. Martiš – cesta sa musí odvodniť od salaša p. M. Cipciara do jarku, nad salašom vybudovať 

priehradzky, ktoré by vodu odvádzali skôr, ako by išla po ceste. Následne by sa mali osadiť 

obmedzujúce dopravné značky – obmedziť povolenú tonáž. Starosta obce dal hlasovať za 

navrhovanú úpravu rozpočtu. Prítomných 8 poslancov, 7 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2019 č.4 bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu a stavebnej komisii zorganizovať jednanie 

s užívateľmi komunikácie nad Tehelňou s cieľom, aby sa podieľali na finančných nákladoch 

opravy komunikácie.  

Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii predložiť návrh na ekonomicky 

najvýhodnejšieho riešenia cesty nad Tehelňou. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosť dopravného obmedzenia 

vstupu ťažkým vozidlám a techniky na cestu nad Tehelňou. 
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K bodu 11.: 

Informatívna správa o vykonaných kontrolách hl. kontrolórky obce za 1.polrok – hlavná 

kontrolórka predložila správu písomne, priložená k zápisnici. Poslanci nemali k predloženej 

správe pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu 

o vykonaných kontrolách hl. kontrolórky obce za 1.polrok bez pripomienok. 

 

K bodu 12.: 

Žiadosti o zmenu ÚPN-O Beckov : 

 

Žiadosť p. Milana Hurtoňa, bytom Melčice – Lieskové č.170 a ďalších spoluvlastníkov 

o preklasifikovanie nehnuteľností parc.č.2041/1, 2041/4, 1987/13, 2041/3,, 2042, 2043, 

2041/2, 5092 v lokalite  pri bývalom Hydrostave Trenčianske Bohuslavice z územia určeného 

na poľnohospodárske využitie na územie určené na výrobnú zónu. Ing. J. Martiš informoval 

poslancov, že žiadosť prerokovala stavebná komisia a odporučila obecnému zastupiteľstvu 

žiadosti vyhovieť za podmienky, že územie bude využité na sklady, ľahkú výrobu a logistiku. 

Vzniknuté prevádzky svojou činnosťou nesmú zaťažovať životné prostredie a v rámci 

skladovania úplne vylúčiť procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvidácii produktov 

odpadového hospodárstva a že žiadateľ uhradí náklady na vypracovanie zmeny. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o zmenu ÚPN Obce Beckov z plôch určených na 

poľnohospodárske využitie na priemyselnú a  výrobnú zónu, o ktorú žiada p. Milan Hurtoň 

a ostatní spoluvlastníci  na pozemky parc.č.2041/1, 2041/4, 1987/13, 2041/3,, 2042, 2043, 

2041/2, 5092 v lokalite  pri bývalom Hydrostave Trenčianske Bohuslavice. Starosta obce dal 

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

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním zmeny Územného plánu Obce Beckov pre 

žiadateľa Milana Hurtoňa, Melčice – Lieskové 170 a ďalších spoluvlastníkov, nehnuteľnosti  

parc.č.2041/1, 2041/4, 1987/13, 2041/3,, 2042, 2043, 2041/2, 5092, preklasifikovať z územia 

určeného na poľnohospodárske využitie na územie určené na výrobnú zónu za podmienok, že 

územie bude využité na sklady, ľahkú výrobu a logistiku. Vzniknuté prevádzky svojou 

činnosťou nesmú zaťažovať životné prostredie a v rámci skladovania úplne vylúčiť procesy, 

ktoré vznikajú pri triedení a likvidácii produktov odpadového hospodárstva a za podmienky, 

že žiadateľ uhradí náklady na vypracovanie zmeny. 

 

Žiadosť p. Jána Pienčáka, bytom Beckov č.5  o zmenu Územného plánu Obce Beckov 

v lokalite R2 – Geotermálne pramene – z funkčného využitia pre šport a rekreáciu na obytné 

územie - pozemky E-KN parc.č.568/2, 568/1, 594 a registra C-KN parc.č.595/2, 595/6. Ing. J. 

Martiš informoval poslancov, že žiadosť bola prerokovaná na stavebnej komisii, ktorá 

odporučila, aby sa územie riešilo až po kanál, obec zadá spracovateľovi ÚPN-O Beckov  

vypracovať územno-plánovací podklad, v ktorom budú zapracované podmienky stanovené 

obecným zastupiteľstvom. Poslanci sa zhodli, že je potrebné zadať regulatívy ako dopravnú 

dostupnosť, plochy občianskej  vybavenosti a pod. Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej 

komisii, aby predložila návrh regulatívov pre predmetné územie. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie žiadosť p. Jána Pienčáka, bytom Beckov č.5 o zmenu Územného plánu Obce 

Beckov v lokalite R2 – Geotermálne pramene – z funkčného využitia pre šport a rekreáciu na 

obytné územie - pozemky E-KN parc.č.568/2, 568/1, 594 a registra C-KN parc.č.595/2, 

595/6. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním územno-plánovacieho podkladu zóny 

za podmienky, že vypracovanie podkladu uhradí žiadateľ v pomernej časti k pozemkom. 

 

Žiadosť spoločnosti Sadovnícke, ovocinárske a vinohradnícke družstvo HEAC Trenčín, 

Palackého 3477, Trenčín o zmenu ÚPN obce Beckov na pozemkoch 
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parc.č.1582,1583,1584,1587,5111/2, 5118/2, 1778/1, 1782/1, 1783/1 z poľnohospodárskej 

výroby na priemyselnú – na priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov na životné 

prostredie, služby, sklady, prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia. Žiadosť 

prerokovala stavebná komisia a odporučila obecnému zastupiteľstvu žiadosti vyhovieť za 

podmienky, že územie bude využité na sklady, ľahkú výrobu a logistiku a že žiadateľ uhradí 

náklady na vypracovanie zmeny. Starosta obce dal o žiadosti hlasovať, prítomných 8 

poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo 

s vypracovaním návrhu  zmeny Územného plánu Obce Beckov na pozemkoch 

parc.č.1582,1583,1584,1587,5111/2, 5118/2, 1778/1, 1782/1, 1783/1 z poľnohospodárskej 

výroby na priemyselnú za podmienky, že územie bude využité na sklady, ľahkú výrobu 

a logistiku a prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia. Vzniknuté prevádzky 

svojou činnosťou nesmú zaťažovať životné prostredie a v rámci skladovania úplne vylúčiť 

procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvidácii produktov odpadového hospodárstva a za 

podmienky, že náklady na spracovanie zmeny uhradí žiadateľ. 

 

K bodu 13.: - Rôzne - 

Starosta obce informoval poslancov, že bol vypracovaný statický posudok na Dom rozlúčky, 

v ktorom Ing. Miroslav Lacko konštatoval, že existujúca stavba a jej nosné konštrukcie 

napriek vyskytujúcim sa trhlinám z hľadiska statickej bezpečnosti a stability vyhovujú 

a stavba ako celok je bezpečná a staticky vyhovujúca. Trhliny vznikli zatekaním dažďovej 

vody zo striech pod základy v miestach dvoch hlavných zvodov, ktoré spôsobilo sadnutie 

základu. Keď sa voda odviedla ďalej od objektu, trhliny sa nezväčšovali. Opraviť bude 

potrebné omietky a následne maľovku, odporúča sa prekrytie trhlín vloženými prútmi 

betonárskej výstuže. Je potrebné vypracovať podklady na opravu Domu rozlúčky – výkaz – 

výmer a naplánovať čerpanie potrebných financií v rozpočte obce na rok 2020. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie vypracovanie statického posudku pre posúdenie Domu 

rozlúčky v Beckove, vypracovaný Ing. Miroslavom Lackom, autorizovaným stavebným 

inžinierom. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu dať vypracovať podklady na 

opravu Domu rozlúčky a naplánovať čerpanie finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 

2020. 

 

Žiadosť LMT Invest s.r.o., Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom o uloženie 

inžinierskych sietí do pozemku obce – elektrickej prípojky v pozemku parc.č.5127/3, 197/2 

a 193/3, predĺženie verejného vodovodu na pozemku parc.č.5127/3 a plynovej prípojky na 

pozemku parc.č.5127/3 v k. ú. Obce Beckov.  Vzhľadom na nejasnosti, ktoré sa vyskytli 

ohľadne výstavby rodinných domov a nesúhlasu s ich  výstavbou vyjadrenú obyvateľmi 

bytového domu Beckov č.195, obecné zastupiteľstvo žiada doplniť podklady k územnému 

konaniu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť LMT Invest s.r.o., Tehelná 

1804/61, Nové Mesto nad Váhom o uloženie inžinierskych sietí do pozemku obce – 

elektrickej prípojky v pozemku parc.č.5127/3, 197/2 a 193/3, predĺženie verejného vodovodu 

na pozemku parc.č.5127/3 a plynovej prípojky na pozemku parc.č.5127/3 v k. ú. Obce 

Beckov. 

 

Parkovanie pri parku – starosta obce informoval  poslancov o návrhu riešenia parkovacích 

plôch pri parku, prekrytím kanála betónovými platňami a dobetónovaním po cestu, vytvorenie 

40 parkovacích miest. Projekt sa musí dopracovať, vyriešiť odkanalizovanie tohto územia. 

 

Ing. J. Martiš informoval poslancov o podpísaní zmluvy s firmou Kanix s.r.o Nové Mesto nad 

Váhom o úpravách plôch za zdravotným strediskom. Je potrebné rozhodnúť o bráne – vstup 
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do areálu. Starosta obce dal hlasovať o návrhu stavebnej komisie o realizácii brány ako vstupu 

do zdravotného strediska. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh komisie výstavby a územného plánovania na realizáciu 

brány do zdravotného strediska. 

 

Poslanci žiadajú, aby im boli preposlané podklady zo stavebnej komisie ohľadne regulatívov 

na zmenu územného plánu za školou a návrh ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia opravy 

cesty nad Tehelňou s termínom dohodnutého stretnutia s užívateľmi tejto cesty. 

 

K bodu 14.: 

V diskusii sa Ing. L. Bartošová informovala, či sa niečo robí v prípade cesty pri prečerpávacej 

stanici ČOV, myslí tým  vodu, ktorá tam zostáva stáť. Starosta obce odpovedal, že pracovníci 

obecnej prevádzky majú príkaz odsávať túto vodu. 

 

K bodu 15.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

20.9.2019: 

 

uz.č.78/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.79/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o výchovnovzdelávacej 

činnosti ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove za šk. rok 2018/2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.80/2019/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o podaných projektoch 

a realizácii projektov v obci. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie projektu z Nórskych fondov na rekonštrukciu 

západného paláca NKP Hradu Beckov. 

 

uz.č.81/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Program odpadového hospodárstva na roky 

2016 – 2020 bez pripomienok. 

 

uz.č.82/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k 

hospodáreniu Obce Beckov za I. polrok 2019. 

 

uz.č.83/2019/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu Obec Beckov 

a čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov za 1.polrok 2019 na vedomie 

s pripomienkou. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo správcovi dane z nehnuteľností predložiť informáciu 

o plnení výberu daní a riešení nedoplatkov na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

uz.č.84/2019 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k Zmene rozpočtu obce č.4  na rok 2019. 

 

uz.č.85/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2019 č.4 bez 

pripomienok. 

 

uz.č.86/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informatívnu správu o vykonaných 

kontrolách hl. kontrolórky obce za 1.polrok bez pripomienok. 
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uz.č.87/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o zmenu ÚPN Obce 

Beckov z plôch určených na poľnohospodárske využitie na priemyselnú a  výrobnú zónu, 

o ktorú žiada p. Milan Hurtoň a ostatní spoluvlastníci  na pozemky parc.č.2041/1, 2041/4, 

1987/13, 2041/3,, 2042, 2043, 2041/2, 5092 v lokalite  pri bývalom Hydrostave Trenčianske 

Bohuslavice. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním zmeny Územného plánu Obce Beckov pre 

žiadateľa Milana Hurtoňa, Melčice – Lieskové 170 a ďalších spoluvlastníkov, nehnuteľnosti  

parc.č.2041/1, 2041/4, 1987/13, 2041/3,, 2042, 2043, 2041/2, 5092, preklasifikovať z územia 

určeného na poľnohospodárske využitie na územie určené na výrobnú zónu za podmienok, že 

územie bude využité na sklady, ľahkú výrobu a logistiku. Vzniknuté prevádzky svojou 

činnosťou nesmú zaťažovať životné prostredie a v rámci skladovania úplne vylúčiť procesy, 

ktoré vznikajú pri triedení a likvidácii produktov odpadového hospodárstva a za podmienky, 

že žiadateľ uhradí náklady na vypracovanie zmeny. 

 

uz.č.88/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Jána Pienčáka, bytom 

Beckov č.5 o zmenu Územného plánu Obec Beckov v lokalite R2 – Geotermálne pramene – 

z funkčného využitia pre šport a rekreáciu na obytné územie - pozemky E-KN parc.č.568/2, 

568/1, 594 a registra C-KN parc.č.595/2, 595/6. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním územno-plánovacieho podkladu zóny za 

podmienky, že vypracovanie podkladu uhradí žiadateľ v pomernej časti k pozemkom. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii, aby spracovala návrh regulatívov pre 

predmetné územie. 

 

uz.č.89/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť - Sadovnícke, ovocinárske 

a vinohradnícke družstvo HEAC Trenčín, Palackého 3477, Trenčín o zmenu ÚPN obce 

Beckov na pozemkoch parc.č.1582,1583,1584,1587,5111/2, 5118/2, 1778/1, 1782/1, 1783/1 

z poľnohospodárskej výroby na priemyselnú – na priemyselné prevádzky bez negatívnych 

vplyvov na životné prostredie, služby, sklady, prislúchajúce plochy dopravného a technického 

vybavenia. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním  zmeny Územného plánu Obce Beckov na 

pozemkoch parc.č.1582,1583,1584,1587,5111/2, 5118/2, 1778/1, 1782/1, 1783/1 

z poľnohospodárskej výroby na priemyselnú za podmienky, že územie bude využité na 

sklady, ľahkú výrobu a logistiku a prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia. 

Vzniknuté prevádzky svojou činnosťou nesmú zaťažovať životné prostredie a v rámci 

skladovania úplne vylúčiť procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvidácii produktov 

odpadového hospodárstva za podmienky, že náklady na vypracovanie zmeny uhradí žiadateľ. 

 

uz.č.90/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vypracovanie statického posudku 

pre posúdenie Domu rozlúčky v Beckove, vypracovaný Ing. Miroslavom Lackom, 

autorizovaným stavebným inžinierom. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu dať vypracovať podklady na opravu Domu 

rozlúčky a naplánovať čerpanie finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2020. 

 

uz.č.91/2019 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vypracovanie projektu na parkovacie 

plochy pri parku. 

 

uz.č.92/2019 –a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť LMT Invest s.r.o., Tehelná 

1804/61, Nové Mesto nad Váhom o uloženie inžinierskych sietí do pozemku obce – 

elektrickej prípojky v pozemku parc.č.5127/3, 197/2 a 193/3, predĺženie verejného vodovodu 
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na pozemku parc.č.5127/3 a plynovej prípojky na pozemku parc.č.5127/3 v k. ú. Obce 

Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo žiada doplniť žiadosť o podklady k územnému konaniu. 

 

uz.č.93/2019 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyjadrenie nesúhlasu občanov 

bytového domu Beckov č.195 k plánovanej výstavbe rodinných domov na pozemku 

parc.č.190/18. 

 

uz.č.94/2019 – a) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu a stavebnej komisii 

zorganizovať jednanie s užívateľmi komunikácie nad Tehelňou s cieľom, aby sa podieľali na 

finančných nákladoch opravy komunikácie.  

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii predložiť návrh na ekonomicky 

najvýhodnejšieho riešenia cesty nad Tehelňou. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosť dopravného obmedzenia 

vstupu ťažkým vozidlám a techniky na cestu nad Tehelňou. 

 

uz.č.95/2019 - Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh komisie výstavby a územného 

plánovania na realizáciu brány do zdravotného strediska. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

  

V Beckove, 25.9.2019 

Zapísala A. Benková 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Jaroslav Hlava 

         Daniel Hladký 

         starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


