OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY
A REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ASTI OBCE BECKOV (4.)
Z článku v augustovom čísle Beckovských novín sa čitatelia mali možnosť dozvedieť o náročnosti
prác súvisiacich s prípravou nevyhnutných podkladov a požadovanej dokumentácie v súvislosti
s predkladaním žiadosti o získanie prostriedkov z fondov EÚ na spolufinancovanie realizácie
projektov. Výsledkom úsilia zaangažovaných tímov ľudí bolo úspešné zaregistrovanie
žiadosti projektu „Regenerácia centrálnej časti obce Beckov“ na VÚC v Trenčíne a jej postúpenie
na ďalšie hodnotenie. Ďalej bol „osud“ žiadosti v rukách MVRR SR (Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR).
Odvtedy uplynuli 3 mesiace a máme tu október. Sú známe už nejaké výsledky rozhodovacieho
procesu na úrovni ministerstva?
Karol Pavlovič, starosta obce:
Po podaní a úspešnej registrácii žiadosti projektu „Regenerácia centrálnej časti obce Beckov“ na
VÚC nasledovalo obdobie čakania na rozhodnutie, prirodzene plné napätia, ktoré vždy sprevádza
očakávanie rozhodnutia, ktoré môže znamenať buď možnosť pokračovať v rozbehnutých prácach
a realizovať projekt, alebo koniec nádejí na jeho realizáciu v blízkej budúcnosti. Prvou pozitívnou
správou pre nás bolo zaradenie nášho projektu do zoznamu žiadostí odporúčaných na schválenie.
Oficiálne rozhodnutie sme obdržali listom MV a RR SR zo dňa 21.8.2009, ktorý nám bol doručený
až 28.9. 2009. Tento list je dosiaľ najvýznamnejším pozitívnym medzníkom doterajších etáp
veľkého úsilia mnohých ľudí, ktorý dáva reálny predpoklad uskutočnenia jedného z pripravovaných
„beckovských“ projektov – „Regenerácia centrálnej časti obce Beckov“. Výberová komisia
ministerstva odporučila na schválenie sumy finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou, t.
j. celkové oprávnené výdavky projektu v objeme 750 tis. EUR a výšku NFP (nenávratného
finančného príspevku) v čiastke 712,5 tis. EUR. Rozdiel predstavuje tých 5 %, ktoré musí obec
vyfinancovať z vlastných zdrojov alebo z úveru. V prípade tohto projektu sa pomocou získaných
prostriedkov uskutoční regenerácia centrálnej časti obce, predovšetkým vybudovanie „Ctiborovho
námestia“, ale zrealizuje sa i časť infraštruktúry, konkrétne parkovisko v zóne pri budove
Obecného úradu.
Od pána starostu sme sa dozvedeli o pozitívnom výsledku snaženia ľudí a tímov pracujúcich na
príprave projektu a zabezpečení jeho spolufinancovania z fondov EÚ „Regenerácia centrálnej časti
obce Beckov“. Kedy spomínané finančné zdroje obec dostane efektívne k dispozícii alebo,
jednoduchšie povedané, kedy ich môže začať čerpať na realizáciu projektu?
JUDr. Baláž, NOREA:
List MVRR SR, ktorý bol Obci Beckov doručený, obsahuje oznámenie, že žiadosť obce
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na uvedený projekt bola výberovou komisiou
ministerstva odporučená na schválenie. Fakticky sa jedná o zásadné rozhodnutie, na základe
ktorého po splnení niekoľkých požiadaviek uvedených v liste, čo sa podľa platnej metodiky
označuje ako „Výzva na preukázanie podmienok poskytnutia pomoci“ je ministerstvom vydané
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP s následnou možnosťou čerpania schválenej čiastky
finančného príspevku. „Výzva“ obsahuje požiadavky na predloženie najmä rôznych dokladov,
ktoré v čase prekladania žiadosti ešte neboli k dispozícii. Ak ministerstvo obdrží v stanovenej
lehote požadované doklady a overí ich s kladným výsledkom, žiadateľovi zašle Rozhodnutie
o schválení žiadosti o NFP. Samozrejme, že ihneď po doručení listu sa začalo so zabezpečovaním
získavania a predloženia všetkých požadovaných dokladov tak, aby po uplynutí stanovených lehôt
bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP a mohli byť čerpané prostriedky na realizáciu
projektu.
V súvislosti s projektom „Regenerácia centrálnej časti obce Beckov“ sa stala aktuálnou potreba
vybudovania kanalizácie. Výdavky na jej vybudovanie však nemohli byť zahrunuté do tzv.

oprávnených výdavkov tohto projektu. Aká je perspektíva riešenia tohto problému?
Karol Pavlovič, starosta obce:
Komplexný projekt regenerácie centrálnej časti obce zahrňuje i vybudovanie kanalizácie a
rozvodov elektrickej energie, ktoré by malo logicky predchádzať realizácii ďalších prác,
vyšpecifikovaných v projekte. Vzhľadom na skutočnosť, že náklady na vybudovanie kanalizácie
a elektrických rozvodov nemohli byť zahrnuté do oprávnených výdavkov projektu revitalizácie
centrálnej časti obce, vznikla potreba hľadania iných možností získania finančných zdrojov na
realizáciu týchto základných prvkov obecnej infraštruktúry. Na základe iniciatívy, ktorú sme
v poslednom období vyvinuli sa črtajú reálne možnosti získania finančných prostriedkov na
realizáciu projektu obecnej kanalizácie. Jej vybudovanie je v prípade Beckova významným
technickým predpokladom nielen zvýšenia úrovne hygieny v obci, ale i zabezpečenia potrebnej
ochrany vodného zdroja, ktorý sa nachádza práve v centrálnej časti obce. Zabezpečenie zdrojov pre
vybudovanie kanalizácie sa však musí riešiť prostredníctvom samostatného projektu.
Okrem projektu revitalizácie centrálnej časti obce sa hovorilo už i o projekte s pracovným názvom
„Muzeálne nádvorie národnej kultúrnej pamiatky“. Udialo sa niečo nového v súvislosti s týmto
projektom?
Mgr. Gašičová, NOREA:
Ako boli už v minulom čísle Beckovských novín čitatelia informovaní, pripravuje sa realizácia
ďalšieho projektu „Muzeálne nádvorie národnej kultúrnej pamiatky“, ktorý má riešiť rekonštrukciu
dolného areálu národnej kultúrnej pamiatky, ako aj súvisiacu časť nevyhnutnej infraštruktúry.
Výzva s podmienkami na predkladanie žiadostí o NFP bola MVRR SR už zverejnená, na čo sme
okamžite reagovali zabezpečením tzv. „rezervácie“ termínu na predloženie žiadosti, ktorým je 22.
október 2009. Už uvedený dátum nasvedčuje, že v súčasnosti prebiehajú intenzívne práce na
vypracovaní žiadosti a zabezpečovaní všetkých potrebných podkladov a dokumentov,
požadovaných pri predložení žiadosti na registráciu na MVRR SR. Všetci ľudia, ktorí sa na týchto
prácach podieľajú, robia všetko preto, aby aj táto žiadosť bola v stanovenom termíne podaná
a úspešne zaregistrovaná tak, ako v prípade už úspešného prvého projektu.
Začiatkom roka boli čitatelia beckovských novín informovaní aj o príprave rekonštrukcie areálu
Horného hradu a o zámere jej prefinancovania z prostriedkov tzv. Nórskych fondov. Uskutočnila sa
aj návšteva nórskej delegácie v Beckove so zámerom rozvoja spolupráce so samosprávou nórskej
obce Bamble zrejme na podporu realizácie týchto zámerov. Aký je vývoj v tejto oblasti?
Karol Pavlovič, starosta obce:
Po uskutočnení návštevy zástupcov samosprávy nórskej obce Bamble v Beckove sme pokračovali
vo vzájomne písomnej komunikácii. Po návšteve sme obdržali list starostu a samosprávy obce
Bamble s titulom „Želanie vybudovania spolupráce medzi samosprávou obce Bamble v Nórsku
a samosprávou obce Beckov na Slovensku“. V tomto liste bol prezentovaný záujem nórskej strany
na pokračovaní komunikácie a diskusie o oblastiach budúcej možnej spolupráce a jej rozvoji, ako aj
ochota v rámci možností samosprávy Bamble podporiť naše snahy o získanie finančných
prostriedkov z tzv. Nórskych fondov. Budovanie medzinárodných vzťahov a spolupráce však nie je
krátkodobá záležitosť a vyžaduje postupné vzájomné poznávanie a hľadanie spoločných záujmov a
cieľov, aby budúca spolupráca bola zmysluplná a prospešná pre obidve strany. V súčasnosti
pokračujeme v písomnej komunikácii o ďalších krokoch budovania možnej vzájomnej spolupráce,
ako aj so zameraním na získanie aktuálnych informácií o rozhodnutiach nórskej vlády týkajúcich sa
pokračovania systému tzv. Nórskych fondov v roku 2010.
Podľa uvedených aktuálnych informácií je uskutočnenie jedného projektu z pohľadu zabezpečenia
financovania reálne, na získaní finančných zdrojov pre ďalší projekt sa intenzívne pracuje. Ako sa
táto situácia odráža v dianí v obci?
Karol Pavlovič, starosta obce:
Dianie a aktivity okolo prípravy a získania finančných prostriedkov pre realizáciu spomínaných

projektov je náročný proces, ktorý významným spôsobom zasiahol do života obce. Z titulu
výlučného vlastníctva objektov, ktorých sa projekty týkajú, obec má nezastupiteľnú úlohu subjektu,
ktorý zodpovedá za stav a zveľaďovanie tohto vlastníctva a v záujme toho podľa platnej legislatívy
vystupuje ako oficiálny žiadateľ i prijímateľ finančnej pomoci na zabezpečenie uvedených
povinností. Príprava a zabezpečenie financovania realizácie projektov vyžaduje veľký rozsah
nových pracovných povinností a aktivít, s vysokými nárokmi na presnosť, dôslednosť a vykonanie
väčšinou v mimoriadne krátkom čase. Ťažisko zabezpečenia zo strany obce je prirodzene na
starostovi a tíme pracovníkov obecného úradu, rozhodujúca zodpovednosť zasa na pleciach členov
obecného zastupiteľstva. Popri povinnostiach súvisiacich s projektmi, sledujúcimi dlhodobé ciele
a budúci rozvoj obce, treba priebežne riešiť aj problémy, ktoré vyplývajú z každodenného života
obce a bežných potrieb jej občanov. Tu, prirodzene, dochádza i k situáciám, že dve roboty sa nedajú
urobiť naraz a treba sa rozhodnúť, čo treba urobiť ihneď a čo možno urobiť o niečo neskôr.
Nakoľko rôzni ľudia majú rôzne priority, čo platí aj pre občanov Beckova, nie vždy je preto
odozvou na našu prácu len spokojnosť. Napriek tomu za seba, ako aj za pracovníkov obecného
úradu môžem povedať, že i naďalej sa budeme v spolupráci s našimi partnermi snažiť čo možno
najlepšie riešiť bežné potreby občanov, ako aj vytvárať podmienky pre budúci rozvoj našej obce.
Ing. Jozef Pamětický pre BN 4/2009

