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Dodatok    k   z á p i s n i c i 

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8.4. a  22.4.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Lenka Bartošová, PhD., Ing. Jaroslav Hlava, Anna Kabelíková, Ing. Marek 

Jambor 

Program:  - pokračovanie programu bodom rôzne. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré pokračovalo po prerušení dňa 8.l4.2022 z dôvodu 

rokovania po 22.hodine, otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov – 5, konštatoval 

že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 15. - rôzne.: 

 Starosta obce privítal na rokovaní p. Krajča, ktorý predložil žiadosť na investičný zámer – 

uloženie sietí do časti obecného pozemku pri obecnom úrade, ktorý požiadal o vysvetlenie 

svojho zámeru, uloženie sietí – rozšírenie vodovodu a elektrickej siete,  v jednej trase. 

Vodovod, ktorý by prechádzal cez obecný pozemok a potom cez súkromný pozemok, by po 

dobudovaní vložil investor do majetku obce. Napojenie na el. energiu – so skrine na obecnom 

úrade. Projekty na zosilnenie el. siete v predmetnom území nemajú spracované.  Ing. J. Martiš 

– el. skriňa nie je dimenzovaná na väčšiu kapacitu, nebude to stačiť.  E. Benko – navrhol 

investorom, aby požiadali Západoslovenskú distribučnú spoločnosť o vybudovanie 

trafostanice, zahrnú to do svojho investičného plánu, realizácia bude možno za dva roky, kým 

spravia novú trafostanicu. Poslanci mali na p. Krajča otázky, čo by malo byť vybudované na 

predmetnom území. P. Krajčo – len malé firmy, nie veľké haly, ktoré nemajú priestor 

v Novom Meste nad Váhom. E. Benko – treba tiež uvažovať nad dopravným napojením, aby 

firmy neboli natlačené pri ceste, aby sa prípadne dala cesta rozšíriť. Obec nebude súhlasiť 

s tým, aby automobily na zásobovanie prechádzali obytnou zónou. Ing. J. Martiš – chceme 

vedieť, ako bude táto lokalita vyzerať. Čo sa týka uloženia sietí, poslanci navrhli odkúpenie 

pása 2m širokého z pozemku investora na zabezpečenie vjazdu na pozemok obce. Obec bude 

súhlasiť s dočasným pripojením el. siete. Poslanci požiadali p. Krajča o rozpracovanie tejto 

lokality formou štúdie, ktorú by realitná kancelária predložila do 10.6.2022. Mala by byť 

doručená na obecný úrad skôr, aby sa zaradila na rokovanie s p. arch. Perneckým. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v súvislosti s energetickou analýzou zdravotného 

strediska oslovil p. Mareka Šutovského a Radotherm, p. Šutovský prisľúbil, že analýzu 

vykoná.  

 

Žiadosť obyvateľov bytového domu Beckov č.199 o súhlas s vybudovaním odstavnej plochy 

pre osobné automobily na časti obecného pozemku parc.č.198/1 – E. Benko navrhol odpredať 

pozemok a nech si vybudujú parkovisko. Ing. J. Martiš navrhol odpredať pozemok len pod 

bytovým domom a časť, kde je žumpa. Starosta obce upozornil na skutočnosť, že bytové 

domy Beckov č.201 a 202 majú pozemky okolo svojich bytoviek odkúpené, tak ako 

vysvetlíme, že im nemôžeme odpredať celý pozemok. Ing. J. Martiš navrhol, aby obec 

predložila vlastníkom bytového domu Beckov č.199 a 200 návrh na odkúpenie pozemku pod 

bytovými domami a v časti, kde je žumpa, odčleniť túto časť geometrickým plánom. Poslanci 

obecného zastupiteľstva navrhli podmienky na vybudovanie odstavnej plochy pre parkovanie 

osobných automobilov : 

- priečne parkovanie,  

- zámková dlažba hrúbky 80 mm, 
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 - zabezpečenie odvodnenia – vodozádržných opatrení, aby voda nestekala na komunikáciu. 

Starosta obce dal hlasovať o navrhnutých uzneseniach. Prítomných 5 poslancov, 5 za, 0 proti, 

0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie spevnenej plochy na 

parkovanie osobných automobilov na časti obecného pozemku parc.č.198/1 pri bytovom 

dome Beckov č.199 za podmienok uvedených v zápisnici. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vstúpiť do jednania s vlastníkmi bytových 

domov Beckov súp.č.199 a Beckov súp.č.200 s cieľom predaja obecných pozemkov pod 

predmetnými bytovými domami vlastníkom. 

 

Žiadosť spoločnosti Tryes Real Estate, ktorá zastupuje vlastníkov bytového domu Beckov 

č.195 o opravu časti obecného pozemku parc.č.193/3, ktorý je používaný ako komunikácia. E. 

Benko – máme na opravu cesty v rozpočte peniaze? Na základe žiadosti žiadajú opraviť 

komunikáciu.  Ing. J. Martiš – myslí si, že to nie je veľa, cca 40 m², treba vyspraviť, 

dobetónovať alebo doasfaltovať. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti 

Tryes Real Estate s.r.o. a uložilo obecnému úradu spracovať návrh rozsahu stavebných prác, 

finančných požiadaviek a spôsob financovania týchto prác a rokovať so zástupcami majiteľov 

bytového domu Beckov súp.č.195 ohľadom riešenia parkovania na obecnom pozemku. 

 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti  p. Lenky Jamborovej, bytom Beckov č.543 zo 

dňa 5.4.2022 ohľadne vybudovania vodovodu pre napojenie nehnuteľností v ulici smerom na 

ihrisko, pred tým žiadosť Ing. Martina Gona a ďalších vlastníkov nehnuteľností. V tejto 

súvislosti navštívil TVK, a.s. a spoločnosť prisľúbila  zaradenie do investícií za podmienky, 

že obec pripraví na predmetné územia projektovú dokumentáciu a vybaví stavebné povolenie. 

Ing. J. Martiš – toto územie je potrebné zokruhovať, majú tam len studne, projekt by nemusel 

byť drahý. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Lenky Jamborovej, bytom 

Beckov č.543 zo dňa 5.4.2022 ohľadne vybudovania vodovodnej siete v ulici k ihrisku 

a uložilo obecnému úradu spracovať cenový odhad na projektovú dokumentáciu a inžiniersku 

činnosť na dobudovanie vodovodnej siete v lokalite Záhumnie. 

 

Úprava VZN č.4/2021 – poslanci doporučili zvýšiť počty žetónov nasledovne: 

 - jednočlenná domácnosť – 10 ks žetónov, - dvojčlenná domácnosť – 14 ks žetónov, - 

trojčlenná domácnosť – 18 ks žetónov, - štvorčlenná domácnosť – 22 ks žetónov, päťčlenná 

domácnosť 26 žetónov. Domácnostiam, v ktorých sa nachádzajú deti, ktoré v danom roku 

dovŕšia 3 roky, sa pridá 5 ks žetónov na každé takéto dieťa. Občania, ktorí zo zdravotných 

dôvodov potrebujú viac žetónov, na základe žiadosti dostanú 26 ks žetónov navyše a môžu 

požiadať aj o ďalšiu smetnú nádobu. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu 

spracovať úpravu VZN č.4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO v zmysle 

návrhov uvedených v zápisnici. 

 

Žiadosť o umiestnenie Paketa boxu -  starosta obce informoval poslancov, že zástupca 

spoločnosti navrhol, aby box bol umiestnený pri obecnom úrade, pretože pri Jednote by 

nebola dostatočná dopravná dostupnosť, parkuje tam stále veľa áut. Potrebujú 3 hodiny 

denného svitu, priestor je monitorovaný. Ing. J. Macejka navrhol miesto pre umiestnenie boxu 

pri lekárni, kde obec tiež vlastní pozemok, kde by bola pre občanov lepšia dostupnosť. Ing. J. 

Martiš nesúhlasí s prenájmom 1 € za rok, rokovať o vyššom nájme za prenájom. Starosta 

môže vyrokovať výšku prenájmu  za 0,8 m² verejného priestranstva. 
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Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení dražby na Kúriu Dubnických, vyvolávacia 

cena za objekt je 100 000 €, dražba sa uskutoční 19.5.2022, budú jej predchádzať dve 

obhliadky, dražby sa môže zúčastniť aj obec. 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o návšteve investorov, ktorí plánujú na pozemku za 

Hydrostavom, v priemyselnej zóne postaviť krematórium. Je to dostatočne ďaleko od obydlí 

Beckova aj Trenčianskych Bohuslavíc. Zatiaľ sa jedná len o prejavenie záujmu, poslanci si 

myslia, že keď dodržia všetky technické a hygienické normy, nie je dôvod byť proti. 

 

Starosta obce ďalej predložil požiadavku na doriešenie žiadosti Slovenského zväzu 

záhradkárov – ZO Sychrov o dotáciu na vybudovanie cesty – cesta nie je v majetku obce, 

obec nemôže investovať do cudzieho majetku a dotácie z rozpočtu obce sú určené na podporu 

činnosti spolkov a záujmových združení, nie na ich majetok. Na dotáciu z rozpočtu obce nie 

je nárok. 

 

Ing. J. Martiš sa pýtal, kedy sa budú robiť opravy výtlkov. Starosta obce odpovedal, že sa 

robia priebežne. 

 

Uznesenia z druhej časti 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

22.4.2022: 

uz.č.337/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie spevnenej plochy na 

parkovanie osobných automobilov na časti obecného pozemku parc.č.198/1 pri bytovom 

dome Beckov č.199 za podmienok uvedených v zápisnici. 

uz.č.338/2022 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vstúpiť do jednania 

s vlastníkmi bytových domov Beckov súp.č.199 a Beckov súp.č.200 s cieľom predaja 

obecných pozemkov pod predmetnými bytovými domami vlastníkom. 

uz.č.339/2022 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti Tryes Real 

Estate s.r.o. a ukladá obecnému úradu: 

a) Spracovať návrh rozsahu stavebných prác, finančných požiadaviek a spôsob 

financovania týchto prác, 

b) Rokovať so zástupcami majiteľov bytového domu Beckov súp.č.195 ohľadom riešenia 

parkovania na obecnom pozemku. 

uz.č.340/2022 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Lenky Jamborovej, bytom 

Beckov č.543 zo dňa 5.4.2022 ohľadne vybudovania vodovodnej siete v ulici k ihrisku 

a uložilo obecnému úradu spracovať cenový odhad na projektovú dokumentáciu a inžiniersku 

činnosť na dobudovanie vodovodnej siete v lokalite Záhumnie. 

uz.č.341/2022 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať úpravu VZN 

č.4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO v zmysle návrhov uvedených 

v zápisnici. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce obce poďakoval poslancom za účasť a 

zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 27.4.2022, zapísala A. Benková 

Overovatelia zápisnice:   

 

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

Peter Benko       Daniel Hladký 

        starosta obce 

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

Ing. Jaroslav Martiš 


