
1 

 

 Z á p i s n i c a 

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.2.2023 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Martiš, Mgr. Marek Sedláček 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o stave a plnení realizovaných projektov  a projektov v prípravnej fáze 

(kanalizácia + zateplenie OcÚ + zberný dvor) za ostatné obdobie a ich požiadavka na 

finančné zdroje.  

5. Stanovisko hl. kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce za 4.štvrťrok 2022 

6. Čerpanie rozpočtu obce za 4.štvrťrok 2022 

7. Stanovisko hl. kontrolórky k opatreniam starostu obce č.4 - 6 

8. Rozpočtové opatrenia starostu obce č.4 - 6 

9. Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce na rok 2023 – úprava rozpočtu č.2 

10. Zmena rozpočtu obce Beckov na rok 2023 – úprava rozpočtu č.2 

11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022 

12. Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

škôl a školských zariadení v obci Beckov 

13. Zmluva o kúpe pozemku za obecným úradom – MG-Slovakia, s.r.o. 

14. Zmluva o kúpe vodovodného rozvodu pri byt. dome Beckov č.194 – LMT Invest s.r.o. 

15. Návrh úpravy štatútu Neziskovej organizácie Hrad Beckov 

16. Návrh na nových členov Správnej rady Hrad Beckov, n.o. 

17. Žiadosť o úhradu nevyčerpanej dovolenky za funkčné obdobie 2021-2022 bývalému 

starostovi obce 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Návrh uznesenia, záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva (o 17,35 hod.) otvoril Ernest Benko, starosta obce, 

privítal poslancov, prítomných najskôr 6, neskôr 7, konštatoval, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce  navrhol do návrhovej komisie pp Mareka Šutovského, a Ing. Mareka Jambora, 

za overovateľov zápisnice určil Mgr. art. Kristínu Bánovaskú a p. Tomáša Masarika. Za 

zapisovateľku určil p. A. Benkovú. Predložil návrh programu podľa pozvánky, navrhol zmenu 

v programe a to vypustiť bod 5 a prečílovanie opatrení starostu na 8-9-10 v bode 7. a 8., s tým 

že sa nejedná o nové opatrenia, ale o zle očíslované. Dal o návrhu programu hlasovať. 

Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo program zasadnutia a  návrhovú komisiu. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení z 2. a 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaných  v dňoch 9.12.2022 a 13.1.2023  previedol zástupca starostu p. Ing. Ján Križan. 
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Poslanci nemali k plneniu uznesení žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 9.12.2022 

a 13.1.2023 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Informácia o stave a plnení realizovaných projektov  a projektov v prípravnej fáze 
(kanalizácia + zateplenie OcÚ + zberný dvor) za ostatné obdobie – súhrnná správa v prílohe 

písomne, predložil Bc. Rastislav Šrámka, nová iniciatíva – obec by sa chcela zapojiť do 

projektu cezhraničnej spolupráce Interreg SK – CZ – Tvrdice, Gbely, Beckov – informačný 

systém. Bc. Šrámka informoval ďalej o ukončovacích prácach na západnom paláci Hradu 

Beckov, jednanie o prácach naviac, o rozpracovaných projektoch – kanalizácia obce, zníženie 

energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Objasnil poslancom, že projekt na 

kanalizáciu sa bude zatiaľ týkať časti obce, výzva na 3 mil. €, čo by na celú obec 

nepostačovalo. Musí sa urobiť a dokončiť časť kanalizácie, ktorá bude napojená na ČOV 

a musí byť funkčná a prevádzkyschopná. Ďalším rozpracovaným projektom je zberný dvor – 

upravili by sa plochy prevádzky, miesta na kontajnery, chceme aj kompostovisko, aby sme 

dostali k nemu techniku. Poslanci nemali k predloženým informáciám pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave a plnení realizovaných projektov  

a projektov v prípravnej fáze (kanalizácia + zateplenie OcÚ + zberný dvor) za ostatné obdobie 

bez pripomienok. Starosta obce dal hlasovať o súhlase na  zapojenie obce do projektu 

cezhraničnej spolupráce Interreg. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie Obce Beckov do projektu cezhraničnej 

spolupráce s názvom Interreg SK – CZ s obcami Tvrdonice, Gbely, Beckov  - náučný chodník 

s témou histórie obce.  

 

K bodu 6.: 

Čerpanie rozpočtu obce za 4.štvrťrok 2022 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici, stanovisko finančnej komisie tlmočil Ing. Ján Križan, predseda komisie. Finančná 

komisia odporučila vziať na vedomie.  Ďalšie pripomienky k čerpaniu rozpočtu poslanci 

nemali. Starosta obce dal hlasovať o predloženom uznesení, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu 

obce za 4.štvrťrok 2022 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Zmene rozpočtu obce Beckov č. 7, 8, 9 na rok 

2022 - rozpočtové opatrenia starostu – písomne, priložené k zápisnici, hlavná kontrolórka 

vysvetlila poslancom, čoho sa úpravy rozpočtu -  rozpočtové opatrenia starostu týkajú. 

Poslanci obdržali materiál e-mailom. K predloženým stanoviskám nemali pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo jednotlivé Odborné stanoviská hl. kontrolórky k Zmene rozpočtu 

obce Beckov č.8, 9, 10 na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie starostu obce na vedomie bez 

pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

Rozpočtové opatrenia starostu obceč.8, 9, 10 – predložil starosta obce, písomne v prílohe, 

poslanci odbržali emailom.  Ing. J. Križan informoval, že finančná komisia prerokovala tento 

materiál, komisia nemala k nemu pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

Zmeny rozpočtu obce Beckov č.8,9,10 na rok 2022 – Rozpočtové opatrenia starostu obce bez 

pripomienok. 
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K bodu 9: 

Stanovisko hl. kontrolórky k zmene rozpočtu obce na rok 2023 – úprava rozpočtu č.2 – 

predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Andrea Trstenská, písomne, priložené k zápisnici. Vo 

svojom stanovisku kontrolórka konštatovala, že zmena rozpočtu je v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách a v súlade so zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami 

obce. Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Návrhu na zmenu rozpočtu obce Beckov č.2 

na rozpočtované obdobie 2023  bez pripomienok. 

 

K bodu 10.: 

Zmena rozpočtu obce Beckov na rok 2023 – úprava rozpočtu  č.2 – predložil starosta 

obce, písomne, priložené k zápisnici. Cieľom úpravy rozpočtu je zosúladiť požiadavky na 

rozpočet z pohľadu realizácie prác, ktoré boli rozpracované hlavne v minulom roku a nestihli 

sa dokončiť v rozpočtovom období roku 2022. Tým náklady prešli do roku 2023. Jedná sa 

hlavne o projekty – Modernizácia autobusovej zastávky a projekt Dragon. Ďalšou oblasťou sú 

projekty, ktoré sú realizované z dôvodu prác na získaní mimorozpočtových zdrojov – Projekt 

kanalizácie a projekt zateplenia budovy OcÚ. Jedná sa o náklady na úpravu PD. Treťou 

oblasťou sú projekty, ktoré nie sú finančne tak náročné a ich realizáciu vieme uskutočniť 

v prvom polroku 2013. Jedná sa o projekt – spracovanie PD na modernizáciu zdravotného 

strediska, oplotenie detského ihriska v časti pri bytovkách a ukončenie oplotenia na 

futbalovom ihrisku. Poslednou oblasťou je vyčlenenie finančných zdrojov, ktoré očakávame 

na strane príjmov z OOCR na rok 2023. Uvedené zdroje sa použijú na zabezpečenie 

kultúrnych podujatí n v obci. Ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli z rokovania finančnej komisie a 

to na strane príjmov – navýšiť transfer z rezervného fondu o 500 € na 190 800 €, na strane 

výdavkov v položke kanalizácia upraviť sumu na 400€, v položke OcU z rezervného fondu 

zvýšiť na 1600€, celková suma 198 620,76 €. Poslanci nemali k zmene rozpočtu pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za , 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2023 – úpravu rozpočtu 

č.2 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 11.: 

Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2022 a Správy hlavnej kontrolórky o výsledku 

kontrol č. 07/2022 – 12/2022 – predložila hlavná kontrolórka obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Poslanci obdržali materiály e-mailom. V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavná kontrolórka predkladá obecnému zastupiteľstvu raz 

ročne správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. Správu vypracovala na základe 

vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 prijatého uznesením 

OZ v Beckove č. 299/2021 z 10.12.2021 a na II. polrok 2022 prijatého uznesením OZ v 

Beckove č. 344/2022 zo 14.júna 2022. Poslanci nemali k správe pripomienky. Starosta obce 

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

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky Obce Beckov za rok 

2022 bez pripomienok.  

Ďalej hlavná kontrolórka predložila jednotlivé správy z kontrol, podľa schváleného plánu 

kontrol na 2.polrok 2022, písomne, priložené k zápisnici. Objasnila poslancom, k akým 

záverom jednotlivými kontrolami dospela a aké opatrenia boli prijaté. Poslanci nemali 

k predloženým kontrolám pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správy 

hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol č. 07/2022 – 12/2022 na vedomie bez pripomienok. 
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K bodu 12.: 

Návrh VZN o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

škôl a školských zariadení v obci Beckov – písomne, priložené k zápisnici, predložil 

starosta obce. Predseda finančnej komisie Ing. J. Križan – komisii sa zdala cena za obed 4,90€ 

pre dôchodcov vysoká. Prítomná vedúca školskej jedálne p. Gábová vysvetlila, že oslovili 

všetkých dôchodcov, ktorí stravu odoberajú a majú od nich potvrdené, že aj keď sa cena 

obeda zvýši, majú oň záujem. Ministerstvo školstva SR určilo finančné pásma, ktoré musí 

školská jedáleň dodržať, kupujú čerstvé potraviny z overených zdrojov. Riaditeľ základnej 

školy Mgr. Pekarovič informoval poslancov, že preverovali ceny v okolitých školských 

jedálňach a v niektorých majú aj vyššie ceny alebo nezabezpečujú rozvoz. Finančná komisia 

odporučila do návrhu nariadenia doplniť - v čl.4 ods.4 – doplniť  prednostne bankovým 

prevodom na účet určený ZŠ s MŠ, v čl.5 ods. 2 od 1.9.2023 bude uhrádzať elektronicky na 

účet stanovený ZŠ s MŠ alebo poštovou poukážkou. V čl.6, ods. 5 obal je súčasťou poplatku 

za obce pre stravníkov, ktorí odoberajú obed mimo školskú jedáleň. Čl. 6, ods. 12 – poplatok 

sa uhrádza prednostne bankovým prevodom. Ďalšie pripomienky k návrhu VZN poslanci 

nemali. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uz.č.378/2022  zo dňa 21.10.2022, ktorým bolo 

schválené nariadenie minulý rok bez finančných pásiem. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

VZN č.1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl 

a školských zariadení v obci Beckov s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 13: 

Zmluva o kúpe pozemku za obecným úradom – MG-Slovakia, s.r.o. – zmluvu predložil 

starosta obce, v prílohe, poslancom bola zaslaná e-mailom. Objasnil, že zámer o kúpe 

nehnuteľnosti bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.23/2023 zo dňa 9.12.2022. 

K nehnuteľnosti nie sú vedené žiadne súdne spory, nie je predmetom exekučného konania. 

Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa niektoré z vyhlásení v tejto zmluve 

ukážu ako nepravdivé, neúplné alebo neaktuálne, najmä v prípade, ak by predávajúci bez 

súhlasu kupujúceho zaťažil nehnuteľnosť vecným bremenom alebo znemožnil nadobudnutie 

alebo užívanie nehnuteľnosti. Starosta obce predložil poslancom ďalšiu požiadavku, ktorá 

v pôvodnom návrhu zmluvy nebola a predávajúci ju chce do zmluvy zapracovať: v bode 5, 

písm. c) za bodkočiarkou doplniť - v prípade že daň z nehnuteľnosti nebola ku dňu podpisu 

tejto Zmluvy zaplatená, predávajúci sa zaväzuje uhradiť ju do 15 dní odo dňa jej vyrubenia, 

za bod 5.5 doplniť bod 5.6 v znení: Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako povinný 

z predkupného práva zriaďuje predkupné právo na Nehnuteľnosť v prospech predávajúceho 

ako oprávneného z predkupného práva. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že predávajúci 

ako oprávnený z predkupného práva je v prípade záujmu o uplatnenie zriadeného 

predkupného práva na Nehnuteľnosť povinný vyplatiť Nehnuteľnosť kupujúcemu ako 

povinnému z predkupného práva do 30 dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie 

predkupného práva, inak predkupné právo zanikne. Poslanci s doplnením súhlasili a ešte 

navrhli opravu v článku 6.2 namiesto 2 v 4 vyhotoveniach. Starosta obce dal o zmluve 

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

zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o kúpe pozemku - parcela registra C, parcelné číslo 1513/9 

o výmere 203 m², druh pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č.2787 za obecným 

úradom,  za dohodnutú kúpnu  cenu 38 € za m², celkovo za kúpnu cenu 7,714,00 € od  MG-

Slovakia, s.r.o., Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá, IČO: 48027 073 s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. 
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K bodu 14.: 

Zmluva o kúpe  vodovodného rozvodu pri byt. dome Beckov č.194 – LMT Invest s.r.o. – 

predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce poslancov informoval, 

že stavba „Predĺženie verejného vodovodu“ bola skolaudovaná pre stavebníka LMT Invest, 

s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Predmetom stavby bola realizácia vodovodného potrubia DN 

100 v dĺžke 39,4 m na pozemku vo vlastníctve obce parc.č.5127/3, za účelom napojenia 

verejného vodovodu pre budúce objekty dvoch rodinných domov s tromi bytovými 

jednotkami BLUNDIX HOUSE, ktoré sa budú nachádzať  na pozemku parc.č.190/18. 

Prevodom vybudovaného vodovodu získa obec vodovod do vlastníctva, navýši svoj majetok 

a následne ho odovzdá do majetku TVK, a.s. z dôvodu prevádzkovania vodovodu. Poslanci 

nemali k zneniu zmluvy pripomienky. Ing. J. Križan odporučil, aby sa do uznesenia uviedlo, 

že pozemok parc.č.5127/3 v k. ú. obce Beckov je vedený na liste vlastníctva č.1. Starosta obce 

dal o predloženom uznesení hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o kúpe stavebného objektu „Predĺženie 

verejného vodovodu“ v podiele 1/1 na pozemku parc.č.5127/3 v k. ú. obce Beckov, vedeného 

na LV č.1 v celkovej dĺžke cca 39,4 m v hodnote 7 211,03 € za cenu 1,20 € s DPH od LMT 

Invest, s.r.o. Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51681455  bez pripomienok. 

 

K bodu 15.: 

Návrh úpravy štatútu Neziskovej organizácie Hrad Beckov – predložil starosta obce, 

vysvetlil poslancom, že úpravou štatútu chce predkladateľ riešiť presnejšie zadefinovanie 

podmienok vzniku funkcie člene správnej rady, ako i došpecifikovanie zániku funkcie 

predsedu správnej rady, ako i člena správnej rady. Pri využívaní doterajšej štatútu došlo pri 

výmene väčšej časti členov z radov poslancov k znefunkčneniu správnej rady. To bude 

riešené pridaním opatrenia, že členstvo poslancov v správnej rade zanikne uplynutím 

funkčného obdobia poslanca obecného zastupiteľstva, najskôr však po menovaní nových 

členov správnej rady z radov poslancov OZ. 

Zároveň je navrhnuté upraviť pomer poslancov a neposlancov v správnej rade tak, že počet 

poslancov v správnej rade sa zníži na troch poslancov plus starosta obce a  troch neposlancov. 

Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Hrad 

Beckov, n.o., sa mení a dopĺňa takto:  

V Čl. IV - oddiel Správna rada, ods. 3 štatútu neziskovej organizácie  Hrad Beckov, n.o. sa 

mení a dopĺňa na: 

„Správna rada má siedmych členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá 

je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen 

dozornej rady a riaditeľ. Jeden člen je starosta obce Beckov,  ktorému mandát člena správnej 

rady vzniká zložením sľubu starostu a zaniká zánikom mandátu starostu obce Beckov.  

Členov správnej rady nominuje svojim uznesením obecné zastupiteľstvo Beckov. 

Traja sú nominanti z obecného zastupiteľstva obce Beckov a  traja sú z radov verejnosti, 

občanov.“ 

V Čl. IV - oddiel Správna rada, ods. 8 štatútu neziskovej organizácie  Hrad Beckov, n.o. sa 

mení a dopĺňa: 

„ 8. Členstvo zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia člena obecného zastupiteľstva najskôr však po vymenovaní 

nových členov správnej rady, 

b) odstúpením,  

c) Odvolaním člena obecným zastupiteľstvom.“ 

V Čl. VIII - Rozpočet neziskovej organizácie štatútu neziskovej organizácie  Hrad Beckov, 

n.o. sa dopĺňa: 
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„ ods. č. 4 

Zmeny rozpočtu schvaľuje správna rada.  

Výnimkou sú účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a 

iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. V tomto prípade zmenu rozpočtu neziskovej 

organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby a čerpanie účelovo viazaného rozpočtu 

uvedeného príspevku schvaľuje riaditeľ a uvedenú aktivitu oznamuje písomne členom 

správnej rady bezodkladne. 

Riaditeľ súčasne môže upravovať rozpočet v rámci jednotlivých položiek  rozpočtu do sumy 

1000 € a však len do maximálnej výšky 3000€ celkového rozpočtu. V prípade potreby 

vyššieho rozsahu, musí požiadať o schválenie  správnu radu. Uvedené zmeny musí dať 

písomne na vedomie správnej rade. 

Riaditeľ predkladá správnej rade správu o čerpaní rozpočtu za každý štvrťrok. Najneskôr do 

30 dní po ukončení štvrťroku daného kalendárneho roka.“ 

Vkladá sa nový článok Čl. IX a to nasledovne: 

„Čl. IX - Zmena štatútu 

Zmeny štatútu sa vykonávajú na základe dodatkov schválených uznesením obecného 

zastupiteľstva a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.“ 

Súčasne sa prečíslovávajú: 

Čl. X - Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie. 

Čl. XI - Poskytovanie informácií. 

„1. Tento dodatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Beckov dňa 10.2.2023.                     

  2. Tento dodatok nadobúda platnosť odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.“ 

Starosta obce dal o doplnkoch a zmenách v štatúte hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh úpravy štatútu 

Neziskovej organizácie Hrad Beckov s pripomienkami, uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 16.: 

Návrh na nových členov Správnej rady Hrad Beckov, n.o. – starosta obce, na základe 

schváleného dodatku štatútu neziskovej organizácie  Hrad Beckov, n.o., navrhol nových 

členov Správnej rady a to Ing. Jána Križana, Mgr. art. Kristínu Bánovskú a Radovana Poláčka 

z radov poslancov a za  verejnosť  navrhol Ing. Jána Macejku. Poslankyňa Mgr. art. Kristína 

Bánovská podala protinávrh na člena za verejnosť a to p. Daniela Hladkého, predložila 

písomný súhlas kandidáta. Starosta obce dal hlasovať za každého navrhnutého člena osobitne. 

Prítomných 7 poslancov, za Ing. Jána Križana – 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania, za Mgr. 

art. Kristínu Bánovskú  - 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania, za Radovana Poláčka – 7 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania, za Daniela Hladkého – 4 za, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania, za 

Ing. Jána Macejku – 2 za, 2 proti, 3 sa zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

nových členov Neziskovej organizácie Hrad Beckov: Ing. Jána Križana, Mgr. art. Kristínu 

Bánovskú, Radovana Poláčka, za verejnosť Daniela Hladkého. 

 

K bodu 17.: 

Žiadosť o úhradu nevyčerpanej dovolenky za funkčné obdobie 2021-2022 bývalému 

starostovi obce – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici, vysvetlil, že 

bývalému starostovi patrí dovolenka v zmysle zákona č.253/1997 Z. z., ak nemohol vyčerpať 

dovolenku do konca kalendárneho roka, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Pôvodný 

návrh bol za nevyčerpanú dovolenku za kalendárny rok 2021 a 2022 v celkovom počte 34 dní 

v sume 4768,90 €. Predseda finančnej komisie Ing. Križan informoval poslancov, že návrh 

bol prerokovaný na finančnej komisii a komisia navrhla preplatiť dovolenku len za 
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kalendárny rok 2022, čo bolo uplatnené aj pri predchádzajúcich starostoch. Poslanci sa 

stotožnili s návrhom finančnej komisie. Starosta obce dal hlasovať o protinávrhu finančnej 

komisie, prítomných 7 poslancov, 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo  

schválilo náhradu platu v zmysle § 2 zákona č. 253/1994 Z. z., o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, 

bývalému starostovi obce p. Danielovi Hladkému, bytom Beckov č.88, za nevyčerpanú 

dovolenku v počte 27,5 dňa, v sume 3857,20 €. 
 

K bodu 18.: - rôzne  

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce Beckov k umiestneniu podzemnej stavby 

NN prípojky cez obecné pozemky – MG-Slovakia, s.r.o. – starosta obce informoval, že 

obecné zastupiteľstvo na zasadnutiach  8.4. 2022 a 14.6.2022 prerokovalo pôvodnú žiadosť 

spoločnosti MG-Slovakia (sprostredkovanú Realitnou kanceláriou UP living, s.r.o.) 

k dočasnému napojeniu na elektrickú rozvodnú skriňu umiestnenú na budove Obecného úradu  

Beckov č.180 a napojenie elektrickej prípojky NN cez pozemky vo vlastníctve obce parc.č. 

1513/2, na základe rokovania spoločnosť vyjadrila súhlas s odpredajom časti pozemku za 

obecným úradom a následne obec prisľúbila, že bude súhlasiť s uložením prípojky do 

pozemkov vo vlastníctve obce. Poslanci nemali k umiestneniu elektrickej prípojky 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za navrhnuté uznesenie, prítomných 7 poslancov, 7 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť spoločnosti MG-

Slovakia, s.r.o., Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá, IČO: 48027 073 o súhlasné stanovisko 

k dočasnému napojeniu na elektrickú rozvodnú skriňu umiestnenú na budove Obecného úradu  

Beckov č.180 a napojenie elektrickej prípojky NN cez pozemky vo vlastníctve obce parc.č. 

1513/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok parc.č.1513/9, druh pozemku 

orná pôda, bez pripomienok. 

 

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce k umiestneniu vodovodu cez pozemky 

obce – Zuzana Tehlárová, Beckov č.556 – starosta obce predložil žiadosť p. Tehlárovej 

a informoval, že trasa rozšírenia verejného vodovodu je vyznačená v grafickej prílohe 

žiadosti, ktorú poslanci dostali s ostatnými materiálmi na rokovanie e-mailom. Pri 

posudzovaní žiadosti nebol zistený stret plánovanej kanalizácie a plánovanej trasy vodovodu 

a žiadateľka sa zaväzuje akceptovať trasu kanalizácie, a teda nezasahovať do tejto trasy. 

Vybudovaný vodovod bude po realizácii bezodplatne odovzdaný do majetku obce Beckov. 

Poslanci nemali k žiadosti pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za navrhnuté uznesenie, 

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

schválilo žiadosť Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov č. 556 o súhlasné stanovisko 

k umiestneniu podzemnej stavby vodovodu  cez pozemky vo vlastníctve obce parc.č.5127/3, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok parc.č.5127/4, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie bez pripomienok. 

 

Návrh Redakčnej rady Beckovských novín – zmena v zložení Redakčnej rady BN  - 

starosta obce informoval poslancov o návrhu na doplnenie nových členov redakčnej rady. 

V zmysle Štatútu BN, časť IV, bod 6,7,8, Silvia Hlavová končí v RR BN pre opakovanú 

neúčasť na stretnutiach redakčnej rady v roku 2022. Redakčná rada navrhuje, aby bol členom 

za školu vždy riaditeľ (riaditeľka) školy – v súčasnosti Mgr. Jozef Pekarovič a navrhuje 

nového člena Mgr. Adama Straku, člen Kultúrnej komisie v Beckove. Starosta obce dal 

o predloženom návrhu hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh na doplnenie členov Redakčnej 
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rady BN od 1.1.2023 - Mgr. Adam Straka a Mgr. Jozef Pekarovič ako zástupca za ZŠ s MŠ 

Beckov. 

 

Burza detského oblečenia – starosta obce informoval poslancov o návrhu sociálnej komisie 

na zorganizovanie Burzy detského oblečenia a hračiek v marci a septembri 2023. Predseda 

sociálnej komisie doplnil, že s návrhom prišla členka komisie Ing. Paula Sedláčková a mala 

by sa uskutočniť v sále kultúrneho domu. Starosta obce vysvetlil, že kúrenie v sále je veľmi 

drahé a vopred sa dohodol s riaditeľom základnej školy na mieste konania burzy v telocvični 

ZŠ. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prípravu podujatia „Burza detského oblečenia 

a hračiek“, ktorú v marci a v septembri 2023 organizuje sociálna komisia. 

 

Zmena zmluvného vzťahu s neziskovou organizáciou poskytujúcej všeobecne prospešné 

služby Hrad Beckov, n.o. – zmluva písomne, priložená k zápisnici, starosta obce informoval, 

že v rámci monitorovacej správy MIRI SR pri kontrole činností správcu programu u žiadateľa 

bola zistená nezrovnalosť medzi Projektovou zmluvou (MIRI SR – Obec Beckov), ktorá 

spočívala v tom, že Obce Beckov podľa tejto zmluvy nemôže prenajímať objekt hradu 

Beckov tretím osobám počas monitorovacieho obdobia a platnosti Projektovej zmluvy 

(obdobie 5 rokov).  

Po rokovaní a predložení návrhu riešenia Obcou Beckov (Zmluva o spolupráci) MIRI SR bola 

z hľadiska uvedeného ministerstva odsúhlasená táto alternatíva, kde je zmluvný vzťah medzi 

Obcou Beckov a Hradom Beckov, n.o. a právo využívania objektu hrad Beckov, ktorý je 

v majetku a správe Obce Beckov, charakterizovaný ako vzťah partnerov, ktorí spoločným 

úsilím budú zveľaďovať predmetnú národnú kultúrnu pamiatku. Vkladom Obce Beckov je 

nefinančné plnenie v podobe objektu hradu Beckov. Vkladom Hradu Beckov, n.o. sú činnosti 

ošetrené touto zmluvou o spolupráci a štatútom samotnej organizácie a súčasne finančné 

parciálne plnenie vo forme spoluúčasti 12.000 €, ktoré Hrad Beckov, n.o. musí Obci Beckov 

vyplatiť raz ročne na jej účet do 31.12. Uvedené podmienky tak nie sú v rozpore 

s podmienkami Projektovej zmluvy s MIRI SR a súčasne idú v intenciách predchádzajúcej 

zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej 28.5.2021. Poslanci nemali k návrhu zmluvy 

pripomienky. Starosta obce dal za odsúhlasenie zmluvy hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o spolupráci pri 

prevádzke Hradu Beckov, uzatvorenú medzi Obcou Beckov a Hradom Beckov, n.o., bez 

pripomienok. 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že na ČOV Beckov chýba 

kompenzátor, ktorý by mal vyrovnávať úbytok elektriny. Zároveň informoval, že oslovil 

Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. s požiadavkou na dovybavenie čističky týmto prístrojom, 

aby obec neplatila veľké peniaze za jalovú energiu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu o riešení dôsledkov za vyrubenie mesačného  poplatku za tvorbu „jalového“ 

elektrického prúdu na ČOV. 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o záujme investora vybudovať v našom katastri 

solárny park o výmere 55 tis. m². Ing. J. Križan upozornil, že za tieto solárne panely sa 

neplatia dane. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce viesť rokovania s investorom 

ohľadne doplnenia investičného zámeru – vybudovania solárneho parku. 

 

K bodu 19.: 

V diskusii p. A. Kabelíková upozornila na poškodenú podlahu  na zdravotnom stredisku 

a požiadala, aby bol pre upratovačku zakúpený hliníkový rebrík. 
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 K bodu 20.: 

Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, konaného 

dňa 10.2.2023 : 

 

uz.č.37/2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcimi návrhmi: vypustiť bod 5 a prečílovať opatrenia starostu na 8-9-10 v bode 7 

a 8. 
 

uz.č.38/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo   na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva konaných dňa 9.12.2022 a 13.1.2023 bez pripomienok. 

 

uz.č.39/2023/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave a plnení 

realizovaných projektov  a projektov v prípravnej fáze (kanalizácia + zateplenie OcÚ + 

zberný dvor) za ostatné obdobie bez pripomienok. 

uz.č.39/2023/b – Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie Obce Beckov do projektu 

cezhraničnej spolupráce s názvom Interreg SK – CZ s obcami Tvrdonice, Gbely, Beckov  - 

náučný chodník s témou histórie obce. 

 

uz.č.40 /2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu Obce Beckov za 

4.štvrťrok 2022 bez pripomienok. 

 

uz.č.41/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hl. kontrolórky 

k Zmene rozpočtu obce Beckov č.8 na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie starostu obce. 

 

uz.č.42/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hl. kontrolórky 

k Zmene rozpočtu obce Beckov č.9 na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie starostu obce. 

 

uz.č.43/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hl. kontrolórky 

k Zmene rozpočtu obce Beckov č.10 na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie starostu obce. 

 

uz.č.44/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  Zmenu rozpočtu obce Beckov č.8 na 

rok 2022 – Rozpočtové opatrenie starostu obce. 

 

uz.č..45/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  Zmenu rozpočtu obce Beckov č.9 

na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie starostu obce. 

 

uz.č.46/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  Zmenu rozpočtu obce Beckov č.10 

na rok 2022 – Rozpočtové opatrenie starostu obce. 

 

uz.č.47/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hl. kontrolórky 

k Návrhu na zmenu rozpočtu obce Beckov č.2 na rozpočtované obdobie 2023  bez 

pripomienok. 

 

uz.č.48/2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2023 – 

úpravu rozpočtu č.2 s pripomienkami: - na strane príjmov – navýšiť transfer z rezervného 

fondu o 500 € na 190 800 €, na strane výdavkov v položke kanalizácia upraviť sumu na 400€, 

v položke OcÚ z rezervného fondu zvýšiť na 1600€, celková suma 198 620,76 €. 
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uz.č.49/2023/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky Obce 

Beckov za rok 2022 bez pripomienok.   

uz.č.49/2023/b – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správy hlavnej kontrolórky 

o výsledku kontrol č. 7-12/2022 bez pripomienok. 

 

uz.č.50/2023/a – Obecné zastupiteľstvo zrušilo  uz.č.378/2022  zo dňa 21.10.2022. 

uz.č.50/2023/b – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov 

s pripomienkami: 

- v čl.4 ods.4 – doplniť  prednostne bankovým prevodom na účet určený ZŠ s MŠ,  

- v čl.5 ods. 2 od 1.9.2023 bude uhrádzať elektronicky na účet stanovený ZŠ s MŠ alebo 

poštovou poukážkou.  

- v čl.6, ods. 5 obal je súčasťou poplatku za obed pre stravníkov, ktorí odoberajú obed mimo 

školskú jedáleň. Čl. 6, ods. 12 – poplatok sa uhrádza prednostne bankovým prevodom. 

 

uz.č.51/2023/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o kúpe pozemku - parcela registra 

C, parcelné číslo 1513/9 o výmere 203 m², druh pozemku orná pôda, zapísanej na liste 

vlastníctva č.2787 za obecným úradom,  za dohodnutú kúpnu  cenu 38 € za m², celkovo za 

kúpnu cenu 7,714,00 € od  MG-Slovakia, s.r.o., Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá, IČO: 

48027 073. 

uz.č.51/2023/b – Obecné zastupiteľstvo schválilo doplniť do zmluvy: 

- v bode 5, písm. c) za bodkočiarkou doplniť - v prípade že daň z nehnuteľnosti nebola ku dňu 

podpisu tejto Zmluvy zaplatená, predávajúci sa zaväzuje uhradiť ju do 15 dní odo dňa jej 

vyrubenia, 

- za bod 5.5 doplniť bod 5.6 v znení: Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako povinný 

z predkupného práva zriaďuje predkupné právo na Nehnuteľnosť v prospech predávajúceho 

ako oprávneného z predkupného práva. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že predávajúci 

ako oprávnený z predkupného práva je v prípade záujmu o uplatnenie zriadeného 

predkupného práva na Nehnuteľnosť povinný vyplatiť Nehnuteľnosť kupujúcemu ako 

povinnému z predkupného práva do 30 dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie 

predkupného práva, inak predkupné právo zanikne. 

- v bode 6.2 uviesť namiesto zmluva v dvoch vyhotoveniach – v štyroch vyhotoveniach. 

 

uz.č.52/2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o kúpe stavebného objektu 

„Predĺženie verejného vodovodu“ v podiele 1/1 na pozemku parc.č.5127/3 v k.ú. obce Beckov 

vedenom na LV č.1 v celkovej dĺžke cca 39,4 m v hodnote 7 211,03 € za cenu 1,20 € s DPH 

od LMT Invest, s.r.o. Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51681455  bez 

pripomienok.  

 

uz.č.53/2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh úpravy štatútu Neziskovej organizácie 

Hrad Beckov s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.54./2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nových členov Neziskovej organizácie Hrad 

Beckov : 

Ing. Ján Križan, Mgr. art. Kristína Bánovská, Radovan Poláček, za verejnosť Daniel Hladký. 
 

uz.č.55/2023 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo náhradu platu v zmysle § 2 zákona č. 

253/1994 Z. z., o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 
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v znení neskorších predpisov, bývalému starostovi obce p. Danielovi Hladkému, bytom 

Beckov č.88, za nevyčerpanú dovolenku v počte 27,5 dňa, v sume 3857,20 €. 

 

uz.č.56/2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť spoločnosti MG-Slovakia, s.r.o., 

Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá, IČO: 48027 073 o súhlasné stanovisko k dočasnému 

napojeniu na elektrickú rozvodnú skriňu umiestnenú na budove Obecného úradu  Beckov 

č.180 a napojenie elektrickej prípojky NN cez pozemky vo vlastníctve obce parc.č.1513/2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok parc.č.1513/9, druh pozemku orná 

pôda, bez pripomienok. 

 

uz.č.57/2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov 

č.556 o súhlasné stanovisko k umiestneniu podzemnej stavby vodovodu  cez pozemky vo 

vlastníctve obce parc.č.5127/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok parc.č. 

5127/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie bez pripomienok.  

 

uz.č.58/2023/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Redakčnej rady Beckovských 

novín na doplnenie členov Redakčnej rady BN. 

uz.č.58/2023/b – Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh na doplnenie členov 

Redakčnej rady BN od 1.1.2023 - Mgr. Adam Straka a Mgr. Jozef Pekarovič ako zástupca za 

ZŠ s MŠ Beckov. 

 

uz.č.59/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prípravu podujatia „Burza detského 

oblečenia a hračiek“ v marci a v septembri 2023, ktorú organizuje sociálna komisia. 

 

uz.č.60/2023 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh zmluvy s neziskovou organizáciou – 

Zmluva o spolupráci pri prevádzke Hradu Beckov, uzatvorenú medzi Obcou Beckov 

a Hradom Beckov, n.o., bez pripomienok. 

  

uz.č.61/2023 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o riešení dôsledkov za 

vyrubenie mesačného  poplatku za tvorbu „jalového“ elektrického prúdu na ČOV. 

 

uz.č.62/2023 – Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce viesť rokovania s investorom 

ohľadne doplnenia investičného zámeru – vybudovania solárneho parku. 

 

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 15.2.2023 

Zapísala A.  Benková 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

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

Mgr. art. Kristína Bánovská     Ernest Benko 

        starosta obce 

 

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

Tomáš Masarik 

 


