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 Z á p i s n i c a 

z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.9.2021 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

 

Program: 

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Návrh zmeny rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – úprava č.4  

4. Informácia o projektoch Cyklotrasa Beckov – Nové Mesto nad Váhom a Zateplenie 

OcÚ – zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1.: 

Mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, 

objasnil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia a to prerokovanie úpravy rozpočtu, 

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

listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Ernesta Benka a Ing. Jána Macejku,  za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Mareka Jambora  a Petra Benka. Za zapisovateľku určil 

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

Poslanec E. Benko navrhol doplniť do programu informáciu o projekte Dragon. O programe 

zasadnutia   s doplnkom a návrhovej komisii dal starosta hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 

za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva a návrhová 

komisia boli schválené bez pripomienok. 

 

K bodu 3. a 4.: 

Návrh zmeny rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – úprava č.4 - starosta obce objasnil, že sú 

vyhlásené dve výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov na energetickú úsporu verejných 

budov a na cyklotrasy, z tohto dôvodu je potrebné upraviť rozpočet obce, potrebuje uvoľniť 

financie na zadanie verejného obstarávania. Starosta obce informoval poslancov, že Ing. 

Chmelo vypracoval a obci odovzdal štúdiu realizovateľnosti Cyklotrasy Beckov – Zelená 

Voda. Ing. Chmelo oslovil Ing. Jána Križana za účelom geodetického zamerania cyklotrasy. 

K 1. etape cyklotrasy obdržali poslanci písomnú informáciu. Ing. Jozef Trstenský, primátor 

mesta Nové Mesto nad Váhom, prisľúbil polovičnú spoluúčasť na financovaní cyklotrasy. 

Tabuľka vyčíslenia nákladov písomne, priložená k zápisnici. Bc. Rastislav Šránka informoval 

poslancov o predpokladanej cene cyklotrasy, ktorú vyčíslil Ing. Chmelo. E. Benko sa 

informoval, kto bude robiť inžiniering, kto bude vybavovať jednotlivé stanoviská a stavebné 

povolenie. Ing. Jaroslav Martiš upozornil, že vybavovanie takéhoto špeciálneho povolenia nie 

je jednoduché, je potrebné na stavebnom úrade zistiť, aké všetky stanoviská je potrebné 

k stavebnému povoleniu vybaviť. Obstarávania do limitu 180 tis. – cez Tendernet, zákazky 

nad tento limit robia vyškolení obstarávatelia s licenciou. Je preto potrebné vybrať 

obstarávateľa verejnou súťažou.  Ing. M. Jambor, nevie sa vyznať v ponuke od p. Ing. 
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Chmela, či sa jedná len o 1. etapu alebo všetky tri etapy. Bc. Šrámka objasnil, že sa jedná o 1. 

etapu. E. Benko – cenová ponuka na 1. etapu je záväzná, je to cena  s DPH. Ing. M. Jambor  - 

mala by byť garantovaná aj cena na 2. a 3. etapu realizácie cyklotrasy. Ing. J. Martiš – 

musíme najskôr vyhlásiť verejné obstarávanie. E. Benko – snaží sa upozorniť, že musíme 

dodržať podmienky. Ing. J. Martiš navrhol doplniť do úpravy rozpočtu 4000 € na inžiniersku 

činnosť – osoba, ktorá vybaví stavebné povolenie a všetky stanoviská. E. Benko navrhol 

schváliť úpravu rozpočtu s pripomienkou, že obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu 

zabezpečiť obstarávanie v zmysle zákona na dodávateľa kompletnej inžinierskej činnosti, na 

dodávateľa spracovania žiadosti a na spracovateľa verejného obstarávania. Po obstaraní 

týchto osôb bude jasné, koľko jednotliví dodávatelia budú obec stáť a potom sa znova upraví 

rozpočet, podľa skutočnej požiadavky na dodávateľov, uzavreté zmluvy na výkon činnosti. 

 

K ďalšiemu projektu – energetickej úspore na verejných budovách – zateplenie, starosta obce 

vysvetlil, že dnes je problém získať určité profesie. Audítor vypočítal energetickú úsporu, 

spotreba vychádza nízka. Mohli by sme skúsiť umiestniť fotovoltaické články na strechu, 

audit by mohol vyjsť. Výzva vyžaduje 30% úsporu, vysoko nastavená energetická úspora, je 

to rizikové, ak úsporu nedosiahneme. Ing. M. Jambor – nevieme ako sa tvorí energetický 

audit. Ing. J. Martiš, napriek týmto pochybnostiam by sa mal projekt podať, nevieme, kedy 

bude znova vyhlásená výzva, nemali by sme premrhať šancu. 

Ing. J. Macejka navrhol vymenovať výberovú komisiu z poslancov na verejné obstarávania. 

Ing. J. Martiš navrhol zloženie výberovej komisie: Ing. J. Macejka, L. Vanek, P. Benko, Ing. 

M. Jambor, E. Benko, a poslanci navrhli Ing. J. Martiša. Starosta dal o návrhu na zloženie 

výberovej komisie  a zároveň uznesenie hlasovať, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu pre verejné obstarávania.  

 

Starosta obce ďalej prítomných informoval o projekte Dragon – správa o aktivitách v projekte 

č. CLT01014 (Západný palác, Hrad Beckov), písomne, priložená rekonštrukcia Západného  

paláca, projektanti splnili termín vypracovania projektovej dokumentácie do konca augusta, 

projektová dokumentácia je  spracovaná, odkonzultovaná s ministerstvom informatizácie, 

posunutie termínu. Prebiehajú konzultácie k verejnému obstarávaniu, rozhodnutie  Krajského 

pamiatkového úradu Trenčín k projektovej dokumentácii príde v tomto týždni. E. Benko – 

vieme, do kedy bude vybraný dodávateľ? Harmonogram je nedostatočný. Vieme v akom sme 

sklze? Musíme mať dostatočný priestor, máme mať veci pod kontrolou. V kritériách na 

verejné obstarávanie na dodávateľa diela by mali byť nasledovné podmienky: - termín 

vychádza z harmonogramu, - referencie – realizácia podobného diela v podobnom rozsahu – 

cena diela 500 tis. €, percentuálne rozdeliť cena-termín-referencie, výška zádržného – 

uhrádzať každý mesiac 90 % ceny, ďalšiu sumu zaplatiť po odstránení prípadných 

nedostatkov, alebo zadefinovať zádržné vo výške 2,5 % s tým, že bude vyplatené do dvoch 

rokov bez reklamácií. Akým spôsobom sa budú robiť edukačné aktivity – aké obsahové 

náplne edukatívnych podujatí boli prijaté?  Poslanci predpokladali, že projektová manažérka 

príde informovať osobne, poslanci nemajú dostatočné informácie. Poslanci žiadajú, aby bol 

vypracovaný podrobný harmonogram s konkrétnymi termínmi.  

 

Starosta obce informoval poslancov o dvoch ponukách na opravu Tatrovky, cena za opravu, 

aby bola schopná STK, by bola 21 tis. € a kompletná generálka – 55 tis.€. Ing. J. Martiš – 

vypočítať, či si za 4 roky, čo by mala vydržať, zarobí na svoju opravu. 

 

Diskusia prebiehala zároveň s prejednávanými bodmi programu. 
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Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 3.9.2021: 

 

uz.č.266/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  úpravu rozpočtu Obec Beckov na rok 2021 

– zmena č.4 s pripomienkami: 

- Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť obstarávanie v zmysle zákona: 

 na dodávateľa kompletnej inžinierskej činnosti, 

 na dodávateľa spracovania žiadosti, 

 na spracovateľa verejného obstarávania. 
 

uz.č.267/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu pre verejné obstarávanie v zložení: 

Ing. Jaroslav Martiš, Ing. Marek Jambor, Ernest Benko, Peter Benko, Ladislav Vanek, Ing. 

Ján Macejka. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu mimoriadneho zasadnutia starosta obce poďakoval 

poslancom za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 8.9.2021 

Zapísala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Marek Jambor 

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Peter Benko 

 

 

 

 

 

 

 

 


