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 Z á p i s n i c a 

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.1.2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019 

5. Schválenie zmluvy o prenájme obecného majetku – filmovanie, nájomné zmluvy na 

hrad 

6. Predbežný plán investičných akcií na rok 2020 

7. Príprava verejného zhromaždenia občanov k odpadom 

8. Informácia o príprave volieb do NR SR 2020 

9. Rôzne – Kúria Beckov 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov - 9 

a prítomných občanov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná 

listina 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Annu Kabelíkovú a Ing. Jána Macejku,  za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Lenku Bartošovú, PhD. a Ing. Mareka Jambora. Za 

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

podľa pozvánky. O návrhu programu a návrhovej komisii dal hlasovať. Prítomných 9 

poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a návrhová komisia boli schválené bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 16.12.2019 – previedol zástupca 

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

konaného dňa 16.12.2019 na vedomie bez pripomienok. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 16.12.2019 vyplynula úloha pre predsedov 

jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve a to predložiť správu o činnosti komisie za 

rok 2019 a predložiť plán činnosti komisie na rok 2020. Predsedovia komisií predložili správy 

o činnosti a plány komisií na rok 2020 písomne, priložené k zápisnici, poslanci nemali 

k predloženým materiálom pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správy 

o činnosti za rok 2019 jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve: finančnej 

komisie, komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, sociálnej komisie, stavebnej komisie a 

komisie životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plány činností jednotlivých komisií zriadených pri obecnom 

zastupiteľstve: finančnej komisie, komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, sociálnej 
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komisie, stavebnej komisie a komisie životného prostredia, verejného poriadku, obchodu 

a služieb na rok 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019 – hlavná kontrolórka obce 

predložila správu na uplynulý rok, písomne, priložené k zápisnici. Správa bola poslancom 

odoslaná e-mailom. Poslanci nemali k preloženej správe žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019 

bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Schválenie zmluvy o prenájme obecného majetku – starosta obce informoval o prenájme 

telocvične ZŠ, parkoviska po zhorenej krčme za účelom natáčania filmovej produkcie. 

Parkovanie bude  riešené faktúrou, rovnako vývoz fekálií a odvoz odpadu vzniknutého pri 

filmovaní. Ďalej boli poslancom zaslané e-mailom znenia dvoch zmlúv o nájme nebytových 

priestorov na Hrade Beckov, jedna s BTO, s.r.o. Krivosúd – Bodovka 31, na prenájom 

priestoru o výmere 6,78 m² za účelom prevádzkovania občerstvenia na hrade a druhá  

s Petrom Vozárikom, Vojtecha Zamarovského 59/1, Trenčín na prenájom maloobchodnej 

predajne suvenírov o výmere 5,5 m². Poslanci nemali k predloženým zmluvám pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o prenájme obecného majetku na parc.č. 384, 

zapísanej na LV č.1 v k.ú. obce Beckov o výmere 6,78 m² za účelom prevádzkovania 

občerstvenia na hrade pre BTO, s.r.o. so sídlom Krivosúd – Bodovka 31. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zmluvu o prenájme obecného majetku na parc.č. 384 , zapísanej na 

LV č.1 v k.ú. obce Beckov o výmere 5,5 m² za účelom maloobchodného predaja suvenírov 

pre Petra Vozárika, Vojtecha Zamarovského 59/1, Trenčín. 

 

K bodu 6.: 

Predbežný plán investičných akcií na rok 2020 – starosta obce informoval poslancov 

o vypracovaní návrhu investičných zámerov na rok 2020, písomne, priložené k zápisnici. 

Projekt parkovania pri parku pod hradom – projektová dokumentácie je vypracovaná, mal by 

sa rozdeliť na dve etapy, nezahŕňa opravu asfaltových plôch, náklady na nariadené postupy 

a nerieši opatrenia proti priesaku ropných látok. Odborníci odporučili nezakrývať kanál, 

nechať šírku cesty 3,4 m podľa dopravnej vyhlášky, šikmé státie pre osobné automobily, 

jednosmerná premávka, z dôvodu blízkosti vodného zdroja potrebný lapač olejov. Druhá 

etapa – musí byť stavebné povolenie.  Ing. J. Macejka – keď veľa prší, všetko tečie 

Nemčekovým do dvora. Kanál zostane, nevie prečo je problém urobiť kanalizáciu, zrušiť 

kanál a rozšíriť tým plochu na parkovanie. Ing. J.Martiš – túto časť projektu chceme robiť 

formou ohlášky nie stavebným povolením. Ing. Jurčacková – pri návalových dažďoch sú 

osvedčené otvorené stoky. Ing. J.Macejka – bude to polovičné riešenie, na ktoré obec 

vynaloží peniaze. Keby sa riešilo stavebné povolenie, bude to oveľa drahšie. E.Benko – ak by 

sa kanál prekryl panelmi, vznikol by 15 cm skok a nebude odtekať voda. Pripravme sa na 

riešenie poriadne, spravme si v tom jasno, TVK, a.s. sa musí vyjadriť. E.Benko – z dôvodu 

vysokých nákladov sa musí realizácia vysúťažiť s tým, že v podmienkach súťaže by bolo 

uvedené, že ak obec nebude mať na realizáciu financie, firma nemusí byť vybratá. 

Ing. J.Martiš – musia byť splnené technické požiadavky, aby sa mohlo vyberať parkovné. 

Pripraví sa VZN, v ktorom budú sankcie pre tých, čo nemajú v týchto priestoroch parkovať. 

Ing. J. Martiš navrhol možnosť riešenia – zabezpečiť prechod chodcov, pre autá šírka 3,4 m, 

jednosmerná premávka, vyznačiť parkovacie miesta, následne môžeme vyberať parkovné. 
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Starosta obce zabezpečí stanovisko TVK, a.s., stanovisko Krajského pamiatkového úradu 

v Trenčíne. Ing. M. Jambor prisľúbil pomoc pri jednaní s dopravným inšpektorátom. 

Dom rozlúčky na cintoríne – je potrebná oprava trhlín, vyspravenie a oprava klampiarenských 

prvkov na streche. Pokúsiť sa získať mimorozpočtové zdroje a rozdeliť na statické práce a na 

klampiarenské práce.  

Budova materskej školy – zateplenie budovy, je potrebné dať vypracovať výkaz – výmer, aby 

sme vedeli, koľko bude zateplenie stáť. Vypísať súťaž na realizáciu zateplenia.  Dokončenie 

zateplenia strechy na prístavbe základnej školy. Rovnaký postup. 

Priorita – projektová dokumentácia na kanalizáciu – projekt je rozpracovaný, potrebné 

dokončiť, stavebné povolenie na kanalizáciu má obec platné. 

Ing. J. Martiš – navrhol, aby sa dal spraviť kamerový systém na začiatku obce a na konci. 

Musí byť zadanie, rozmiestnenie kamier, poradiť sa s odborným pracovníkom. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo KOŽP a VP v spolupráci s OcU vypracovať technické zadanie pre 

vybudovanie kamerového systému v obci. Obecné zastupiteľstvo uložilo OcU zrealizovať 

výber dodávateľa kamerového systému v Obci Beckov. 

Obecný úrad – rekonštrukcia elektrických rozvodov – dať vypracovať projekt rekonštrukcie.  

Výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu západného palácu – NKP 

Hrad Beckov – preveriť možnosti získania projektanta. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný plán investičných akcií s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 7.: 

Príprava verejného zhromaždenia občanov k odpadom – starosta obce informoval, že poslanci 

sa minulý rok dohodli, že zvolajú verejné zhromaždenie občanov k problematike odpadového 

hospodárstva a separácie odpadov. Potrebujeme spočítať množstvo odovzdaných 

vyseparovaných zložiek z obce a vypočítať % vyseparovanosti, aby sme mali v ruke čísla, 

argumenty pre občanov, prečo je dôležité separovať odpad, aby sme na skládku ukladali čo 

najmenej komunálneho odpadu. Poslanci podotkli, že občania sa budú pýtať, čo budú mať 

z toho, že separujú. Bolo by ideálne, keby sme sa vrátili k množstvovému zberu, váženiu 

odpadu  a občania by vedeli, koľko odpadu tvoria a či správne separujú. Na verejné 

zhromaždenie je potrebné sa dobre pripraviť  v spolupráci s firmou JRK. Poslanci schválili 

zvolať verejné zhromaždenie predbežne v mesiaci marec 2020 po dohode s firmou JRK. 

 

K bodu 8.: 

Informácia o príprave volieb do NR SR 2020 – starosta obce požiadal o informáciu 

zapisovateľku okrskovej volebnej komisie p. A.Benkovú, ktorá informovala poslancov o čase 

a mieste konania volieb, o kreovaní volebnej komisie, o počte voličov, o voľbe poštou, 

o doručovaní oznámení o konaní volieb do domácností a vydávaní hlasovacích preukazov. 

Poslanci vzali informáciu o príprave volieb v Obci Beckov na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: - rôzne – 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. Marcel Dvornický – Hotel Kúria 

Beckov, ktorý informoval, že v určenom časovom horizonte odstránia oplotenie pri 

novostavbe, ktorá bude súčasťou hotelu, osadia žumpy a plochy upravia a spevnia 

makadamom. Spevnené plochy by mali byť do 31.3.2020, nevedel odpovedať na otázku, kedy 

budú osádzať žumpy. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

 

Starosta obce informoval o vypracovaní zadania na spracovanie urbanistickej štúdie lokality  
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„ Za školou“, ktoré zaslal e-mailom poslancom. Nikto nemal k zadaniu pripomienky, poslanci 

konštatovali, že obsahuje všetky pripomienky, ktoré k zmene ÚPN obce Beckov požadovali. 

Starosta obce dal hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zadanie na spracovanie urbanistickej štúdie lokality „ Za 

školou“. 

 

Starosta obce informoval o výročnej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov v Beckove, na ktorej 

prijali rozhodnutie ukončiť činnosť základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

a rozhodli sa pre voľnú komunitu seniorov.  

 

K bodu 10.:  

V diskusii Ing. J.Martiš informoval poslancov o ponuke Ing. M.Jurzu o odpredaj cesty – nový 

stavebný obvod. Poslanci budú rozhodovať po obdržaní oficiálnej žiadosti s relevantnými 

podkladmi. 

 

Prítomný občan Ing. Vladimír Šimončic – žiadosť o osadenie spomaľovacieho retardéra do 

ulice Nová z dôvodu nedodržiavania povolenej rýchlosti prechádzajúcich automobilov. 

Poslanci odporučili obecnému úradu zistiť cenu spomaľovača a poradiť sa o jeho umiestnení 

s dopravným inžinierom. 

 

Peter Benko upozornil na vrakovisko áut pri bytovke Beckov č.194, ktoré sa už nachádzajú aj 

na pozemku oproti bytovky, ktoré nielen znehodnocujú okolie bytovky a rodinných domov, 

ale určite aj znečisťujú územie. Je potrebné riešiť. 

 

K bodu 11.: 

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

31.1.2020 : 

 

uz.č.121/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.122/2020  - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správy o činnosti za rok 2019 

jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve: finančnej komisie, komisie pre 

kultúru, šport a cestovný ruch, sociálnej komisie, stavebnej komisie a komisie životného 

prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb bez pripomienok. 

 

uz.č.123/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plány činností jednotlivých komisií 

zriadených pri obecnom zastupiteľstve: finančnej komisie, komisie pre kultúru, šport 

a cestovný ruch, sociálnej komisie, stavebnej komisie a komisie životného prostredia, 

verejného poriadku, obchodu a služieb na rok 2020 bez pripomienok.  

 

uz.č.124/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky 

o kontrolnej činnosti za rok 2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.125/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o prenájme obecného majetku na 

parc.č. 384, zapísanej na LV č.1 v k.ú. obce Beckov o výmere 6,78 m² za účelom 

prevádzkovania občerstvenia na hrade pre BTO, s.r.o. so sídlom Krivosúd – Bodovka 31. 
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uz.č.126/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o prenájme obecného majetku na 

parc.č. 384 , zapísanej na LV č.1 v k.ú. obce Beckov o výmere 5,5 m² za účelom 

maloobchodného predaja suvenírov pre Petra Vozárika, Vojtecha Zamarovského 59/1, 

Trenčín. 

 

uz.č.127/2002 – Obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný plán investičných akcií  na rok 

2020 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.128/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zvolanie verejného zhromaždenia občanov 

k téme odpadov v mesiaci marci 2020. 

 

uz.č.129/2020 - Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii ŽP a VP v spolupráci s obecným 

úradom vypracovať technické zadanie pre vybudovanie kamerového systému v obci. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo OcU zrealizovať výber dodávateľa kamerového systému v Obci 

Beckov. 

 

uz. č.130/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o príprave Volieb do 

NR SR 2020 v obci 

 

uz.č. 131/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo zadanie na spracovanie urbanistickej štúdie 

lokalita „ Za školou“ v Beckove bez pripomienok. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 5.2.2020 

Zapísala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Lenka Bartošová, PhD. 

        Daniel Hladký 

        starosta obce 

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

Ing. Marek Jambor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


